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değerli 

yaptı 

"' .. ~ - ,• .! . .. . . . -·· . - .- . ) . .. 
, .· Umumi vali teslim Timsahlarla dolu dere 

olmak istemeyince ve sazlıklar İ(inde 

Japo_nlar Malaka'daki 

Hongkong' a Kedah'ta çok 
taarruza 

başladılar 

Taarruz hem karadan, 
hem havadan yapıllyor 

çetin bi 
harp oluyor 

Japonlar yeniden tanı 
ve asker (ıkardll~r 

İstanbul, H (Telefonla) - Milll 
lrUdataa, Maarit ve Natıa vekllle-
1'1 bu ak§am ADkara'ya hareket •t
tiler. 

Dün Yerli Mallar ve Tasarruf haf
~~ının üçüncü günü idi. Ulus meyda • 
nıadı büyük bir tören yapıldı. Sehri • 
o:ıizdeki buıün okul talebeleri s-.~t 
13.30 dı Samanpazarında ıoplanmı$U. 
Öode bando oldufu halde talebeler, sa· 
at 14 te Ulus me>danına gelmişti. Ulw 
meydanını dolduran halk \'e talebe yı
ğını ortasında tasarrufun anlamını be
lirten nutuklar SÖ)·lendi ve halk tas:ır • 
ruf vazifesine çağırıldı. Halkevi adına 
muallim Muhittin Doğan lnozü ve yük
sek okullar adına da Hukuk Fakültesi 
talebesinden Faika Gözlükçü ve Sırasal 
Bilgiler okulundan Akif Tahil sık ~ık 

a.lkı,Ianan birer nutuk soylcdiler. Mu -
bittin fnözü ile birlikte mt')danı doldu
ran halk 2u andı içti: 

Doğu cephesinde piyade ile i§birliği yapan bir alman uçaksavar topu 

Tokyo, 14 a.a. - Kanton'dan Do· 
mel ajruuıına blldırildiğiı:ıe göre 
Hong-Kong valisi, teslim olması için 
japon kıtaları başkomutanı tarafın
dan dUn yapılan teklifi reddetmiştir. 

T aarru:z bQ.§laclı 

Tokyo, 14 a a. - Japon ımu.ml 

karargAhı, Malaka yarımada.sının ~. 
nubuna ı;ıkarılan Japon kuve terinin 
şiddetli blr muka\•emrtle kar§ılaştık
larını fakat bu mukavemctı kır rak 
dllşman mcvzil nne glrm M ıvat
f ak olduklarını bildırmelttC'd r. Bu 
muharebelerde bir İngiliz zı hlı tU· 
meni imha edtlmlıtır. DUşm nda:ı 
20 tank, 16 tank kar}ıkom.ı topu 
ve 60 zırhtı otomobil alınmıştır 

•ııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Dünya 

ticaretinin 
barajları 

Mümtaz Faik FENiK 
hı Tünel ka)j}ınıu macera.u hepimizin 
. tırındadır. Yüksekkaldırım'ı kan ter 
~ilde tırmananlar, a)larca Basra yo • 
llnu hasretle gÖ7.lediler. Tramvayların 
0ttalnrındaki kanapeler, o bir ıek yağlı 
:Yl,ta hiirmeıkrinden ayııiia kılktılar. 
.u ka)"lJtn yolculuğu, bugünkü dünya 
~~tinin en uzun ve en canlı bir mi,a-

L_,Butün yollar ka11alıdır. Açık sanı· 
;:narda bile, turnikeler nrdır. Mııyın· 
-.r baraj yapıyor. Bu zamanda terziye 
~~ıl int:ilit kumaşı ~-ar mı? diye M>r'I· 

~lıri.ı, Frnnsıı. koscle ini Fransa bile 
uıılaızıı> or. Bul.sa o köseleden eı.·cl, onu 
~tcclc sığırla kamını do)urur. Her 
i . ta on binlerce ton denizin dlliınc 
ıııror. Ve yiizbinlcrin scrma)'eleri ,.e ti· 
;ııclderi cbedi)'etİn içine h:tfl~olunuyor. 
llııları artık tarihin bile dışarı çıkar • 

llıa!ına iınkiın ')oktur. 

. Yollar e1'er ticaretin kan damarı 
ıs • .. 
1 e harp, bu damarları kesmiş, kan bu· 
~uğu yerde pıhtılaşmıya başlamıştı~. 
• 'l>hede insanlar ölü)·orsa, cerhe ı:erı· 
~e de mallar ölüyor. Her taraf ıop
~lı:iın harbin pençe!\İ içindedir. Barış 
~anında insan ha)'atı için çalışan 
thrikalar felç olmu,, onun yerine in · 

1t? ha)·aıını yokedeceık silindirler işle
~'!e ba}lamışur. Simdi ırtık bütün 

lıınlcr kıştır. Ecelin saha~ı, ihıirarlık 
:: ~astalıkıa kalmamı,, çocuklara kadar 
'""IZlıJ, atletlere kadar uzanmıştır. 

. Oünyu bii)"Ük bir kan manzarası 
ltiııdcdir. Her evde ne varsa. o yakıla
talı:, ne vana o yenecektir. Çünkü kar 
:l'olJarı değil, kapıları bile karamışm. 

ıış gilne~i ne uman çıkar, ,.e ne z.a. 
~arı hu karlar erir? Tipi bütün ,idde. • 

>'le eserken, bunu düşünmiye de~ıl, 
~tııcercye bile )'akl~ırı etrafa bakmıya 
lııılı:ııı yoktur. Komşudan medet uma • 
~l}'ız. Çünkü onun durumu her hdde 
'2den daha çok fecidir. Çiinkü onun 

>'lıalııarı ve hatt1 öhilcri bile \·ardır. 
Bütün hu korkunç manzara karşı -

1111da Türkiyemize baktığımız zaman 
töf$ümüz iftiharla ve se'"inçle kabarı -
~r. Cürnhuriyetin udc fazilet değil, 
~~ı zamanda "harat" olduiunu göz • 
~1ıtıizle ı;örüyor, ellerimlıle nıtuyo · 
~. Tuten bacalarımı1 .. altun gibi da.1· 
~!anan sürülmüş tarlalarımız, kazanç
! tını alın teri)·le ıslatan utandı' • 
.:ltıınız, bize her tarafta )ıtlnıı. mamur 
"ltanımmn bir aksini ı:;ö5termi>·or, ar· 
;

1 umanda ne kadar ı:;üzel hazırlandı -
11llt:tı isbat edi)·or. "Basiret" > alnız 

~litikada dcjil, ikusatta da en lıü> ük 
~turdur. Dün)& yollarında harikıular 

>:ıkseldiği bir zamanda biz: bu '"huiret" 
11Yaseıimizin mey,·alarını torlamakla 
llı~>:ulüz. Birçok işlerde, kendi raiiı -
bıtla kavrulmanın <ırrına eriştik. Ve 
d u ltrrı koruduğum'"'.r ka~_ar 7~.rur~tler-
trı uzaklaşmuını hılecegız. Çunku ar· 
~ ırıilleder , .e devletler birihirleri>·lc 
~rlesik bir karı olmaktan ç~kmışıırlar. 

1 
aııı bir sınır içinde bile, bırçnk rer · 

triıı ihıiyaı;larını diğer yerler karşıla
l'lını}'ôr. Her sahada o!du~u ı:ibi mü • 
~kalede de güçlükler artmıştır. Çünkü 
0 da ha}-aUn güçlilklcrine ıyak u)dur
:11s.t~r. O halde }erli. malı kulla_n~lım 
d 'diiımiz uman belkı bunun ıçınde 

t "mahatn mal kullanalım" ifade~i 
tİılidir. Çünkü zaten yerli malından 
~k&lını kullanmamıza imkin yoktur. 
li halde ibti)'açlarımızı )erinde, en ko
l Y, en rahat, en ucuz temin eden şart
.ıra uymak zorundayız. Rununla belki 

•acJe kolaylığı değil, cürelliği de temin 
Cdebiliriz. ~er l.in)·i ı kömiirü )"anı lıa· 
••ınızda İ•e, niçin, maden kömürü i•ti· 
)eljaı? Binalarımı:z:ı en 51ğlam ustan 
~l>abilirken, neden kilometrelerC"e öte · 
l eıı Getirilecek betonun içinde <aplana
j_trı? Anıer kumaşlarını gi)-en kadınlar 
b l'on ipcklilerini aramamalıdırlar. O 
.:tide )"erli mıh dediğimiz zaman bunu 
~ tcniş ölı;üde hesar etmemiz Uzım -

r. Ancak bö}lelikle yurı içi fiyatları· 
:'.:._ ~~ bir denkle$me üzerinde tutabilir; 
..... Y\ık rofaltırıı maddelerini daha ba5kl 

( Somı J üncü sıyf ıdı ) 

"Yerli malt kullınacağız, para art
tıracağız, israftan kaçınacağız, ı;ok ça
lıµcağız, ülküre ulaşacağız." 

Bir saat süren törenden sonra ta -
!ebeler, düzgün bir şekilde okullarıına 
döndüler. 

Fuat Sirmen'in konferansı 
Tasarruf ve \'erlimallar Haftası do· 

layısiyle Rize mebusu B. Fuat Sirrnen 
ra<hoda çok s;üzcl bir konusma rap • 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Pirinç beyannameye 

tôbi tutuluyor 
Ellerinde işlenmit veya 

İ§lenmemiş pirinç 
bulunduranların nazarı 

dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Milli Korunnuı Kanununun 
31 Jncl maddesınln son fıkrasına Is· 
tinaden ·vlllıyet hudutları dahlllnde 
bulunan müstahsiller, lhraeat.cılar, 
lUıalAtcılar, komisyoncular, toptan
cılar, yanto.vtancılllf, lmalıitcılar, 
dt>p0cular, emanetçiler, nakliyeciler, 
fabrika sahlpleri)'·le nıUteahhitler, 
ve bankalar 15-12-1941 tarihlndt>n I· 
tlbaren Uç iş günü icinde ellerindeki 
lşlenmlş plr!nclcrle lşlenmemlş pi
rinçleri <Celtlk> beyan etmeğc mec
bur tutulmuslardır. 

2 - Birinci maddede yazılı haklkl 
ve hükmi ı;ahıslar en bllyUk mlllkl
ye memuruna makbuz mukablllnde 
verecekleri beyannamelere ellerinde 
bulunan bilumum lşlenm.ls veya iş
lenmemiş Plrlncierln nevi, evsaf ve 
miktarını teferrüatıyle dercedecek
lerdlr. 

Beyannamelerin mUndercatı hak
kında allkalı makamlar tarafından 
istenecek maHlmatın verilmesi ve 
tevslka yarıyan fatura., sa.tıs mektu
bu ve saire gibi her nevi evrak ve 
ve saikin ibrazı mecburidir. 

3 - Bu suretle beyana tAbi tutu
lan ve mlllt korunma kanununun 
14 üncü maddesine istinaden el kon
muş olan lşlenmls veya islenmemiş 
pirlnclerin 15-12-1941 pazartesi ı:il· 
nllnden itibaren Toprak mahsulleri 
Ofisine satılmış sayılaca~ı Ufuı olu
nur. 

Sovyetler 
Volkhov'u 
geri aldılar 
Berlin rus tebliğlerini 
mübalôgah buluyor 

Almanlar Kalinin'den de 

(ekilmeğe başladılar 
Stokholm, ~14 a.a. - Sovyet kay

naklanndan alınan haberlere ~re 

sovyct kıtalan Leningrad'm 110 ki
lometre cenup doğusunda Volkhov 
ıschrini gc.rl almışlardır. Volk'hov 
şehri ayni isimdeki nehirle Lenin· 
grad-Moskova demin-olunun blrles
tlt;I yerdir. 

Ruslar, MoSkova ve IAınlnnad 
cephelerinde yeni ilerlemeler blldlr-
m ct: d v ;ı. o . Bu lerl 
meler Bc-rlln'dc alman baskuman
danlığının kıs gclmcdrn önce cephe
;ı.1 düzt>ltmek lı:.!n yaptığı tAblye ha
reketleri olarak izah edilmektedir. 
Bcrlln askeri mahfilleri, zaferler bil· 
diren sovyet tebliğlerinin mfibalftga
lı mahiyetine lşarm ediyorlar. Rusla· 
rın almanİar tarafından bırakılan 
mevzilerde harp malzemesi bulmuş 
olmalan Berlln'de kabul edilmekte 

Amerika Bahriye Nazırı 
Albay Knox bir toplanhcla 

konuşurken 

Amerikalılara göre 

Fili pin 

adalarında 
durum iyi 

L u z o n adasmdaki 
harekat muvaff akryetle 
d e v a m ediyor 

ise de bunların taşınması kabil ol- M'd W k I 
mıyan ve alınanlar tarafından çe - 1 way ve a e ada an 
kilmedE"n önce tahrip edilen malze-ı 
me o!dut:u bildirilmektedir. Bu mal- A 'k ( I J' d 
zeme kullanılmıyacak bir haldedir. merı a 1 arm e ın e 

( Sonu 3 üncü sayfada ) - Yum 3. üncü $1yfada -

Dünkü maç.fa 
111111111111-111111111111111111111111111111111111111 

İngilizler F ener'le 

2-2 berabere kaldılar 
1$!anbuI, 14 a.a. - lngiliz Profesyonel muhteliti, teh

rimizdeki ikinci maçını bugün Kadrköyü'nde F enerbah
çe stadında, F enerbahçe ile oynadı. ------------------------ :l Fen.erbahçen!n yapacajp bu son 

maç bfiyük bil" alA.ka uyandırıyordu. 
Bunun için stadyom, tutbol tarih!
miule pek az ıı:örülen bir kalabalık 
toplamıştı. 

tnı;illzler bugün de dünkü kadro
larını aynen muhafaza 9derek oynu
yorlardı: 

Rennie • Prayr, Stinvort - Gib$, 
1 Prler, Haskle - Mac Gulre. Cllfton, 

Fenton, Woodwoort, Wllllams. 

Buna karşı Fenerbahçe ıu kadro· 
yu çıkarmı§tı: 

Cihat - Muammer, Murat • Aydın, 

(Sonu 4. üncü say/11.da.) 

Akdeniz' de 
muharebe 

,. 
ingilizler 

bir mihver kruvazörü ve 

bir hücumbotu bafırdllar 
Londra, H a.a. - Amlrallık dal· 

resinin dllnkü tebliği: 

Orta Akdeniz'de devriye gezen 
muhriplerimlzln bu •abah şafaktan 
bııce Y&"?lıklan pArlak deniz harekA-

Bir lngiliz destroyeri devriye gez.erken 
tı hakkında raporlar gelmi§tlr. 

(. Sollu 4. üacü ·sayfada ) 

·. ~ .- ... 

ı f ransa'da 
lOOyahudi 
öldürülecek 
Bir çok yahudiler de 

doğuya sürülecek 

Yahudilere 1 

frank ceza da 

milyar 
kesildi 

Paris, 14 a.a. - Alma ıskerl ma· 
kamları, tarafından ı,ağıdaki bt)'lnna· 
me ı:ıeıredilmiştir: 

Bu son haftalarda, alınan ordusu men· 
suplarına kıır$ı )'eniden dinamitle ve 
tabanca ile 5U)0 kastlar rapılmı~tır. Bu 
suykastların failleri, Anglo-sakson. ra· 
hudi ve bol~cviklerin para ile satın a
Jınmı~ olan 'e bunların menfur emir
leri ile hareket eden unsurlardır. Alman 
askerleri arkadan vurulata oldurülmuJ 
ve yıınılanmııtır. Du vakalard:ın hi~ 
birisinde katiller )"8.kalanmamı$tır. 

Bu alçakça suykastlıtrın haki.ki fail· 
!erini vurmak için, a~ağıdaki tedbirle· 
rin derhal alınmasını emrettim: 

1 - İşgal altındaki arazideki )ııhu
dilere bir milra.r franklık para cezası 
kesilmi}tir . 

2 - Bü}'ük sayıda cini yahudi • bol· 
ıcvik unsurlan, kiirek cezası için do~· 
)'a sürülecektir. 

Eğer yeni suykastlar }"apılına, bu~Ün· 
kü olaylar kaqısında lüzumlu gördu • 
ğüm hu tedbirlerdm başka, biiyük öl
cüde ba,ka sürgün cezaları veril~cektir. 

3 - Bu suykı~tların failleri ile mu
hakkak surette münasebetleri bulunan 
yüz rahudi, komünist ve anarşist lror$U• 
na dizilecelctir. 

Bu bC}-anname. Fransa'daki İşgal ku· 
vrtleri kumandanı general von Sriilpan· 
gel'in İmzasını taşımaktadır. 

Vichy'cle teesaür 
Vichy, 14 a.a. - Resmen tebliğ 

ediliyor : 
Fransız hükllmetl, alman makam

lan tarafından alına.n misilleme 
tedbirleri hakkında çıkanlan teb -
llği teessUrle öğrenmiştir. Husu -
aiyle ki franaız hUkllmeti : 

1 - Yapılan suykastlerl ı-erek 
kendisinin ve gerek frantıız mille -
tinin takbih etmekte olduğunu dal
ma kaU surette bildirmi§tir. 

2 - B'J suykestlerln bir çoğunun 
suçluları bizzat kendi polisi vaaı -
taslyle tevkif ettirebilmiotır • 

s - Ve bu hafta içinde yaptığı 
mükerrer ve helecanlı teoebbilsler
de kurıuna dizilecek olanların his
sedilir derecede azaltılmasını rica 
etmio ve bunu elde edebileceğini 
sanm11tı. Bu defa kurşuna dizilen
ler tutaklar olmayıp da suçlular ol
sa da mahktlmların yiiksek bir mik· 
tarda bulunması biltiin tranınzlarda 
derin huzurs·lzluk hasıl etmiıtir. 

HUkUmet bu yığın halindeki ten
kllden dolayı duyduğu hissi alman 
makamtanna bildirmiştir. 

Londra, 14 a.a. - Tokyo rad • 
yosuna göre Hong-Kong valisinin 
teslim olmak teklifini reddetme& 
tizerine japon kara ve hava kuvet. 
!eri bu sabah şafakla beraber Hong
Kong'a karşı umumt taarruza geç
mişlerdir. 

Siyam f ngiltere ve Amerika 
ile münasebetlerini 

kesiyor 
Banf:kok, 14 a.a. - Siyam b~ekili 

}'akında logiltere 'e Birleıik Amerika 
devletleri ile si)-asl münasebetlerin ke
silcce~ni bildirmiştir. 

Bildirildiğine göre, Siergmal'nln 
65 mll doğusunda. cuma gilnü Si • 
yam hudud·ınu geçen Britanya ku -
vetıeriyle Siyam kuvetlerl arasında 
iki gilndenberl şiddetli bir meydan 
muharebesi olmaktadır. 

Vichy, Tokyo ile ittifak 
yapmış değil 

\'ich)', 14 a.n. - llindiçini"nin müş
( Sonu J üncü sayfada ) 

Keclah bölgesinde 
Singapur, 14 a a - Rce.ml tebliğ: 
Cepheden gelrn en on ha'>Crlere 

göre Kedah btllg,.slnd muharet'eler 
devam etmektedir. Kuv ı r miz 
Katabahru'da Kednh böl nd di;~
manla temas halındedlr Bu ıkı C'ep
hede avcılarımız kıtalara muzaheret 
etmektedir. 

Kutamtam'dan yeni bır h!lber yok· 
tur. Tayyarelerimiz bu} Uk b r uha 
Uzerinde keşif uçuşları yap ı~ıar

dır. 

Resmi tebliğler kısa 'e taf il1tsız 
olmakla beraber Kedah bolge51nde bu
> ük bir muharebenin ccrcll3fl etmekte 
olduğuna şüphe }Oktur. lkı gun oluyor 
ki japonlar Sİ)'am cihetinden 'e büyük 
kuveılcrle şiddı:.ıli bir kara t~ıırruruııa 

( Sonu J ün~ü sayfadn ) 

Bir Amerikan tank kolu yürüyü§ halinde 

Sonbahar at yarışlarının ....... 

on ikinci haf tası 
"' 

......... . ...... . ... . .. ,..,. 

Arar hendikapını "Tomurcuk,, kaz ndı 
. .. ... - ... ~,.." 

Sonbahar at yan:;larının on Ikın· 
elsi dün şeh.r lpodromunda yapıl
~tır. Kosulara gıren atların azlı-

' 

Bir lrlanda alayının erleri garp çölünde hafif 
Amerikan tanklarına sığınıyorlar 

. .: ' 1 tı seyirci sayısına da tesir etmışti. 
~ Evelkl haftalara nlsbf'ten yarış .yeri 

ook tenha idi. Altı koşunun be-$ ta
nesi zev.ksJz ı::eçmtş ynlnıt oran at
larının glrdltl beşinci ko u g ı ol· 
muıttur. 

Birinci koşu : 
Dört ve daha yukarı yastaki yı-r

il yarım kan lngihz at VE' kı r klan 
lçındı. lkramlyesl 375 lıra mrafesl 
2400 metrı- idi. llc )arım kan ara
sında ~çen ko,u~u B. HU-rvtn Ku
ru'nun NE'rlmnn'ı ba hım'! ı~ıır tb·le 
~raber l'ınt> dUş!'r<'k kolaylıkla ka· 
zandı. B. AhmPt r.ellş'ın Alr ylan'ı 
lklnrl. B. Talat Atca'nın C'rsuru ü· 
eünt'ü oll'lu Zamnn 2 50 dn.k ka idi 
Mfistcrek b:ıh s ganyan :; kurua 
verd . 

I kinci ho~u : 

(Libya hakkrndaki haberlerimiz 3. cü sayfamızdadır.) 
Üç ve daha yukan ya akı yeril 

(:Sonu 4. uncu sqfada .ıl 
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a a'da · ıı 
~lud.an)a·da Şakir çavuıun bulduğu mezarın içint, ! ....... ,,.,,,, ....... ,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,, ,, .... , .. ,,,,,,, .,,,,,,,,,,, 1 

;~:~~~irn~al~et.?~:er:ate~k~~:ui:~ d::ş~~~~-D~~~ui~k"~~ it ,-M·" • 1111" 11 "' ı •' '"" "" "• """" 11111"'"''' "111 "•" ,,f 
den ı:eçırişte, bunun eskı bir mezar olduğuna inandım. Au 

mezar odası, )anları 2.60 meıre uı:unluğunda olan bir ezar 
dort koşe biçiminde idi. Mezarın yan duvarları yedi taş 
diıi~inden me)dana gelmiştir. Ta$1ar, koşclcri çahuk ezi- ı 
Jehilecck bir durumda, ,.e Malta ta~ı denen taştandır. 1 
Taş ~arımıırak bC)az renktedır. Temel için kullanılanlar, 
iyi bir şekilde sıralanmış, her biri 2,10 metre )Ükseklikte"1
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uzun taşJ;ırdan yapılmı~ır. Taşın genişliği \;e uzunluğu ""'"" "B'u' ""t"i'y"a"t'r"o"d"a"n'•" "b"u"g' "iı.· 'n" 'h" i'ç' b"i'r""' "" "I &}'rı ayn 25, 35 santimetredir. Ek yerlf'ri pek incedir. Ru· 
ralarda hiç harç görünmu>or. Her t4$1n yanları taşçı ka· 
lemi ile yontulmuş ve düzleştirilmiş, fakat kalan )erleri, ol-
dıı~ ı::ibi duru)Or, ,.e Ö}lece oturtulmuş. Butun bu blok k l ı 
halindeki usıar, yÜz tarafa tutmuş, halbuki köşe ıaşı oıa- eser a mamıştır. Kaptan paşa 
rak ~-e toprağın içine, bunlardan hiç konmamıştır. Mudanya limanını yapmak için 

Mezarın kubbesi, yapı teknifi bakımından çok dikkate tiyatronun bütün taclarını • ı 
değer; çatının köşeleri 2.10 metre )'Ukseklikıe ün:cn hiçi· T ı 
minde dort tane Jmmlu taşu.n yapılmıştır. Çatının sacak çıkarıp götürm.üş bulunuyor iJ 

yerindeki uçları ile mezar du- 1 
vı.rı arasındaki bo,Juk 62 san· Ya..za~~ı~~~~!~~~r~;F""~ISESI .... 111 . " " "'"""'" ,,,, 1._,,,,,,, .. , .... f 
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üzerinde, duvarın yüzüne pa· 

ralel olarak füekilerin aynı olan dört 
taş daha konmu_ştur. 

O $ekilde ki, dörtgenin iç 
köşelerinin en üstü, cephenin tam or· 
tasındaki alt temelin taşlarını tut -
maktadır. Dört beyaz taşlı diğer üç 
taş dizisi, içi boş dörtgen biçiminde 
üstüste konmuştur. Ve duvarın ÜS· 

tünden tepe)e kndar kubbe)'e 1.55 
metre yukseklik Hrmektedir. Yerden 
kubbe an:ıhtarın:ı kadar olan yüksek
lik 3.65 meuedir. Bu anahtar yeri, 
bir parçadan ibaret olan bu)Ük taşın 
ice 1:elen kısmında yapılmış ve gelişi 
guzel girilmemesi- için kapatılmıştır. 

Mezarın ıml giriş reri, doğu ıa • 

burada eııkl eehlrlercten hlc bir ıey 
L'Örünmez .• Fnkat yer, lıellenlstık ve 
Roma devrine alt Pek cok canak 
cömlek kınklnrlyle doludur. 

Perrot 1861 de Mudanya 'ya lleldl
tl vakit. tepımın altındaki pJAJda, 
Apamela ıehrlnln llmanına alt ol
dut'Una aUphe kalmıyan iki rhıtım 
kalıntuı ile, tepenin sırt yuvarıaıtı 

üzerinde .ehrln Uyat.rosunu L'önnils· 
tür. Cok lyt muharaı:a edllmls olan 
bu tiyatrodan da, bunca dlter eski 
eserler lllbl, bir fCY kalmamııtır. 

Kaptan Paea. Mudanya limanını yap
mak için taa IAzım oldutu zaman, 
tiyatronun bütün taalannı cıkanp 

rafta bulunmaktadır. Fakat taş ve top. s:otürmUı. buranın topraklannı ter
rakla, dökülmüş sıvalar bu giri, ye- temlı '<ltml,tır. 
rini örtmüştür. Burası, üstÜ5te kon
muş iki mermer doşerne ile kapan
mıştır. Kapalı olan bu giriJ yeri, ön
celeri "dromas" denen uzun korido
ra açılı)'Ordu. Bu koridorun uzunlu
ğu 11,90 metre genişliği 2 metre, yuk
sekliii 2.20 metredir. Yan duvarla
rı çok köşeli bi~ ınulle ve köşeleri 
givri olmamak uzere )apılmıştır. Or
u buyuklukteki taşların yüz tarafla
n sadece yontulmuştur. Ve bunlar, 
havanın tesiri} le kararmıştır. Taş, ezi
lecek dnstendir 'e mezard:ı olduğu 
gibi bıçakla bırar karınacak olursa, 
altından sarımtırak bir be)·azlık çık
maktadır. Bunun da, taşların ek >er
leri ince ve arada harç yoktur. Ek 
)'erlerinde, toz haline gelen bir top. 
rak J:(irülmektedir. 

Tavandan başlıyarak, sarımtırak 
hC)'&Z renkte olnn ta}lnr, "dromos" 
tamir edilirken konmu}a benziyor. 

Bu mezarın bazı benzerleri var
dır. Bunlardan birisi, yakında KYzl· 
koıı C Arta ki> ta bulunmuıtur. İkin· 
cı.ı. seıcuk'ta (Ephue> Belt!vl'nde, 
üçUncUsü Ankara'nın 60 kilometre 
kadar batıııınela Karalar'dn, dör
dQneüsü de orta Bulı;rarlıtnn'da Me· 
zek'te bulunmuıtur. BUtUn bu me
zarlar, bUrUk taılardan yapılm11tır. 

Bunlann arasında belli bir yakınlık 
vardır. l\tudanya'dakl mezarla Bul· 
l'arlıtan'dakl meznr. gU1eldlr, ve 
ciddi bir plAna ı;:öre yapılmıslardır. 

Karalar'dak! mezar ise, Galat kıralı 
OtJJot~re ile kansı l'l!nerlc'e altt' 
Bu mezar ciddi bir plAna ı;:öre de
lil, bir yapıcı uııtuı tarnrından eli
ne ıı:ecen tna konularak yapılmıu 

benziyor. Hattlt, cok köıell taılar te
mel tau olarak kuUanıımıttıT'. 

Bl'll'vlnde bulunan mezara relin· 
c,., bu ötekllerdl'n daha basittir. Bu 
me:zarlann alt olduklan devirlere 

gelelim: Mezek, Mudanya ve Belevl 
mezarlarının tarihi lsa'nın doğumun
dan önce beşinci veya dördUncU yüz 
yıllarıı kadar tıkar. Karalar'dakl me
zar, !sa'nın doğumundan önce üçün
cü vııya dördüncü yüz yıllara aittir. 
A)Tı ayrı yerlerde bulunmus olan 
bu mezarlann doğrudan dof;ruya 
menşeleri bilinmiyor. Birçok sl&ter:ı
ler ortaya atılmıştır. Fakat hunlar· 
da inandırıcı deliller >oktur. 

Bugün Bulı;;ar Rasvekıli olan l\1. 
Fılof, Bulı;:arlstan'da Mezek'te bu -
lunmuş olan mezarı incelemiştir. Bu 
mezarın iki kubbesi vardır. B rlsl a· 
n kovanı blclmlndedlr. 1'1. Filof. ko
\·an blclmlnd,.kl bu kubbeyi ı~lycen
nesı Mısenlilerln kuhhrlcrlyle bir 
tutmaktflrlır. Mlscnli!Frln yapı yapış 
göreneı:il yüz yılların arasında ko.n
dlslnl muhnfat:a etmiş, Trakya ve 
Makedon)n'ya yayılmıştır. M. F!lof: 
"Bö)·Je kubbe yapmak Met dr>ıW" 

diyerek carrlak hlclmlndekl ınrznr 
kubbesinden o kadar bahsetmiyor. 
Anlaşılan bu türlü kubbeyi llk d"!a 
görüyordu. 

Cenup Rusya'da, Trakya'da ve 
batı Anadolusundakl kubbeler hak
kında ince.lemeler )'apmıs olan Shac
hamer, Mlsen, Anadolu ve Etrüsk 
mezar kubbeleri arasında bir benzer
lik oldu~unu s!Syler. HattA, bütün ta
rihçiler tarafından kabul edllmekten 
uzak olmafda beraber, Shachamer, 
!sa'nın doğumundan önce yerl!ncl 
ytlz yılın ilk yarısında Etrüsklerln 
Anadolu'da yerleıtlklerlnl llrrl sürer. 
Etrüry (Etrurie> dıı sık sık mezar 
sahanltln gibi bir ce&it mezar kori
rloru (dromos> bulunmaktarlır. 

Bu koridor, kum ta}ından yapıl· 
mış do,f'melerle kaplıdır. Mezarın 
uvanına benzer. Fakat ta.iların orta
ları kırıktır. Koridorun sonunda, bu
rasını kapalı bulunduran bir kapı var· 
dır. Bu kapı, tek p:ırta halinde, pro
conm~se mermerindendir. Kapı bu • 
"'Un iki yuva dışi 'asıtasi)·le açılıp 
lkapanıror. lndenden olmıyan bu )'U· 

va di,Ieri, daha sert bir taşın üzerin
de oyulmu5 olan yuvaların içinde ha· 
reket edi}or. Bu )'Uvalar, eJiğin ar· 
kasında bulunmaktadır. Kapının de
liği dık dörtgen biçimindedir ve kapı 
saçaksızdır. Yilksekliği iki metre ve 
ı:enişliği 80 s;ıntimeuedir. Karının 
aralığı, )'Ukarda iki santimelre, ce
niıliğine doğru 40 santimetredir. 

ı~a 

Mezarın her iki kısmı incelen"ek 
olursa, burada iki veya üç yapı dev
ri ı;örürüz. Demek ki bu mezar, bir
çok kereler başka batk• insanlar için 
1.ullanılmı,ıır. Koridor, ba,·a değiJ • 
melerinden dola}'1 kararmıJ olan çok 
knşeli ta.şlariyle, lsa'nın doğumundan 
önce beıinci yul)ıla ait olsa gerek
tir. İlk once yapılan mezar yıkılmıs, 
l•a'nın dnfumundan önce dordüncü 
veya üçüncu yüzyıllarda yeniden büs
butun )"aptlmııtır. Mezar koridoru • 
nun üst kısımları, o devirde tamir e
dilmiştir. 

Onarılan yerlerde blll sarımtırak 
beraz taşlar J:Orulmekıedir. Burası, 
mezarın kubbesinde oldufu gibi, )e
ıilimtrak kum taaından döşemelerle 
kaplamıştır. 

Dromoı'ta Roma devrine ait ikin· 
d hir )-apı devri daha görülmekte • 

, dir. Çünku çok k°'eli ta,ların ek yer· 
leri çimentodur. 

Bu iki mezarın hepsi birden, 
Myrlca }ehrınin hellenistik bir Colo
phon &ehri olduğu malarda )'Apıl · 
mıJttr. Burası Myrlca 'e daha sonra 
.A.rıameia mezarlısı sırtlarında 
oldu~una, ve oııa, ıehrin b.1.u -
sında, Kadıçc,me yolu boyunca uzan· 
dıfına gore. bu mezarın bulunduğu 
) er bize bu zannı verİ)'Or. 

Kadıce~menin b°'·ınduğu alçak 
)er, tam mezbahaların )-anında, hir 
Yunan • Roma mezarlı~ının iki me · 
yillı sırtının kapınmasi}·le meydana 
.ı;elmışıır. Eski .ı\pameia • M>rlea'nın 
hulunduıiu hi~arlık denen yer, evelce 
soylrdiJ;im gibi Mud.ın)a'dan ısoo 
metre 'e denizden .ışağı yukarı Üç 

yüz meıre uzaktadır. Şehrin )•tpıldığı 
sırtların 'e tepenin yiıkseklifi )UZ 

metre kadardır Bu tepe, imav ça -
> ınıı. kadar huıün Gemlik körfezi b<ı
}'Unca Nilufer ovasını sınırlayan re· 
relerden birısidir. Bunun en )'Uksek 
kısmında bir duzluk vardır. Bu düz
luk, doj:u • 1im:ale dofru derin bir 
)'UVirlak 'e ıimale doğru grni5 bir 
)'\narlak }ap:ırak şimal )ıınına sal
lanır. Barı tarafı dah3 rüksektir. Bu
rada, ra5l3rdan ve e.\ki sur kalıntı • 
Jarından me}dana gelmiş küçük bir 
tepe "ardır. 

!ate sehlr ııkropolUnQn en :vuka
nelakl satosunun burada bulunması 
ı;:erkl)'(lr. Dotu kısmı. kwnen eski 
duvarların üzerinde kalmuı olan 
taraca hlc.mlndekl yeriyle beraber, 
vtıdl ooyunca uzanarak burayı dola· 
şan demlryoJunn kadar iner. Cenup
ta tepenin en yuksek yeri, iki sırUı 
bir boYUn vıuıtaslyle yakında bulu
nan dl"'er yüksek yerlerden ayrıl

mıetır. Bu bo:vun yerinin uzunıutun
ea surların buı;:ün bUe kalıntılan 

s:örüll'M'~odlr. 

Bazı ctuvar pıırcıtan ve datı.ımıs 
tnaıar bir tarata Dıraıcııacak oluna, 

Mozart pulla rı 
ç ekya - 27 Sonklnun ~756 

da Salzbo·Jrç'da doğan 

meıhur avusturyalı kom • 
pozltör \\'olg&ng Amedeus Mo
zart, 5 İlkklnun ı 791 de Vtya
na'da dUnyaya gözlerini kapadı. 
Geç~n 5 İlkklnun, onun 81UmU -
nUn yUz ellinci yıld!SnUmU idi. 
Bu münasebetle Unlü kompozi -
törün adını anmak ve andırmak 
için ı;ok güzel tertiplenml§ bir 
seri pul çıkarılmıııtır. Seri iki çe
ılt resim Uzerine ve dört değer -
dir. Pulların resim, değer ve 
renkleri §Öyledir : 

30 t 30 ?ı. Kıı.hve 
60 60 h. Koyu yeşil. 

. . . 

l.20 t- ı.20. Kırmızı 

2.50 + 2.50. Mll\'İ 
Serıyi kuron her pul yııkardaki 

kllııelerde de görUld!lğU gibi bir
birlerine yapışık ve araları tır • 
tıllı iki parcadır. Birinci kliıııcnl:ı 
sağdaki parçasında Prag'da eski 
Stlindetheater binası ;örülmek • 
tedlr. Bu tiyatro blnıuı Prag'da o
turan çegltli sınıf halkı tem1ıll 
edenlerin para yard:mlyle yapıl
mıştı. Solda çörillen nota Don 
Juan operası uvcrtürUnUn balJ • 
langıcıdır. Notanın altında 2!l , • ı 
1787 tarihi ok·Jnmaktadır, ki bu, 
Mozart'ın Prag ııehri için yazdığı 
Don Juan'ın Stll.ndetheater'de llk 
defa temsil edildiği tarihtir. 

ikinci klişenin sağdaki resmin
de UnlU kompozitör Wolgang 
Amedeus Mozart'ın bir bUstll, 
11oldaklnde de Çambalo veya Klel
flugel dl'nilcn, on dokuz:ıncıı yfiz
yıl ba§ına kııdar Jrullanılagclen 
ve bugllnkll piyanonun babası o
lan enstrüman görülmektedir. 
1\Iozart ilk temsili böyle bir ens
trümanla biz.zat idare etmlııtı. 
Aynı resmin altında kompozitB· 
rün dotum (27/I/175G) ve ölUm 
(5/XII/1791) tarihleri okunmak
tadır. 

A lmanya - M<UR.rt'ııı ölli -
mUnUn yüz ellinci yıldö • 
nUmünU anmak için bir tek 

pul c:ıkarılmıştır. 

6 + 4 !. Mor 

• 
R omanya - Romen kıtala.

rının i§ı;a.l ettikleri yerle
rin isimleri ve İ§gal ta • 

rihleri 19U pulları üzerine ü11t • 
baaım yapılarak aııatıdaki seri
ler satışa çıkarılmıııtır : 

Birlncı Karo! tesislerinin el • 
linci yıldönllmll ( 1591 - 1941 ) 
pulları Uzerine : 

Cernauti 5 Iulie 1941 [Çerno • 
viç (Bukovina'nın ba§§ehri) ~ 

Temmuz 1941) Ustbaaımı Ue : 
29 l + 16 1 kahve 
35 + 10 1 siyah 
35 + 7 l kırmızı 
43 1 + 2 1 kiremit 
43.50 1 + 1.50 ı mor 
Aynı pullar üzerine : 
Cbı:.ınau 16 Iulie 1941 (Klıinov 

(Besarabya'nın bll§şehrl) 16 tem
muz 1941] Ustbasımı Ue 

~9 l + 16 1 kahve 
35 1 + 10 ı siyah 
38 1 + 7 1 kırmızı 
43 1 + 2 1 kiremit 
43.M 1 + 1.M 1 mor 
Rolıevizme kat"Bı kutsal harp 

pulları Uzerine Odesa 16 Oct. 1941 
[Odesa 16 İlkteşrin 1941] Ustba
s.,ıı ile : 

10 ı + 30 1. açık mavi 
12 1 + 28 1. klremi t 
20 1 + 20 1. mor 
24 l + 16 1. açık kahve 
Bu ıerlnln 16 1 + 20 ı. bloku

na da aynı Uetbasım yapılmıııtır. 
İki deterde Transnistria [Din

yeper ötesi] adt altında bir se
ri pul çıkarılmıııtır. Pullann U • 
zerinde eski Buğdan, Moldavya ve 
Ukrayna batmanı Duka Voda'
nın resmi ~örülmektedir. 

6 1 kahve 
12 1 mor 

C. SAt::LAM 

Türk kömürü 
Yozgat mebusu m 1cöz'ün, be

karlar verglsl hakkındaki kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair 

Her kuanııı atcıl,e sarıldığı buı;ün· takriri. 
Jerde artık her memleket ken- Bir defa müzakeresi 
di yaf;l)·le kavrulmak zorunda 
kalmıştır. Neniz varsa onunla 1- yapılacak maddeler 
dare edccckslnlz. Her lhuyacınızı l - 1941 mail yılı muvazcncl u-
lcerden karsıhyacaksınız. mumlyeslne dahil bazı daire bütce-

Demlr mi, kömür mU, endüstrl mnd- lerlnrle değlş.kllk yapılması hakktn
desi mi, kumaş mı istiyorsunuz? da kanun Jı\ylhası ve bi'\tce encUme
Cumhurlyet, bize bunların hepsini 1 nl mazbatası. 
hazırladı ve verdi. Geçen hrırp yıl- 2 - Devlet limanlan işletme u
larında tezek yakan Tilrkiye'nln mum müdürlüğü 1941 mali yılı büt
bugün, demir fabrikalarının bacıı- ceslnde değişiklik yapılmasına dair 
ları tas kömürlyle buram buram kanun l(ıyihnsı ve blltce encUmenı 
tUtmektcdır. Gecen harp yılların· mazbatası. 
da balmumuna fitil koyup aydın- 3 - İdare Heyetinin, 19rn mali 
]atılan TUrklye'nln, buıı:Un blrcok ),it mu\•azenel umumiye kanununa 
vlllı.yetlerl, kazaları, nalılyelcri, bağlı <D> işaretli cetvelin nakil va
hattl köyleri elektrik ışıf;ıyle sıtaları kısmında değlşlkllk yapılma
parlamaktadır. Bu mlsallerl co- sına dair kanun teklifi ,.e btltce en
ğaltmak ve sıralamak neye ya· cümenl mazbatası. 
rar, dünü ve bugunü kı) aslarsak 4 - Rize mebusu Fuat Slrmen'ln, 
bu hakikati hepimiz çok i~I an· arzuhal encümeninin 15-IV-1940 ta· 
lanz. Nem12: varsa, neye kavuş- rihli haftalık karar cetvelindeki 1159 
muşsak hepsini, hepsini Cümhurl· sa)·ılı kararın umumt heyette mUza
yete borcluyuz. Yer yer yanan keresine dair takriri ve arzuhal en
dilnyanın ortasında bir barış ada· cUmenl mazbatası. 
ılı ha11nde kalışımızı gene bu re· ikinci müzakeresi 
jlmln öngörülü{:Une borclu def;ll l k dd l 
miyiz? yaeı _aca ma e er 

Sadreddin Em·er'ln nefis bir şeklide 1 - 1.1hılyet muamcHıtınrlan al!· 
bastırrlıJ;ı ve bir tanesini de bana nacak harclara dair olan_ 1260 sa~·r
armagan ettlğı "Zon~uldak Kö· lı kanunun 8 ncı madrlesınln değlş
mUr Havzamız" adlı kitabın say- tlrllmcsl hakkıqd_a kanun IAylhaııı 
falarını kanstırıyorum. Kitap, ve Dahili) e, Mıllıyc ve blltcc encll
bastanba~a mOnalarla ve değer· m"nlerı mazbataları. 
!erle dolu •.• Cumhuriyet )'ılları- 2 - Yo1.gat mebusu Sırrı lcöz'Un, 
nın bu memleketin )'alnız tek ca- ağıllar hakkındaki kanunun birinci 
lışnıa alanında, yanı sadece ko- maddcsinrlekl mü~detın uzatılmasına 
mllr ışlnde yarattıt::ı ba5 döndUru- dair kanun tckllfı ,.e Dahlllye ve Zt· 
ctı işlerı bellrtıyor. raat encUmen.lerl mazbataları. 

Yurdumuzda, ilk taş kömürUnll bu- 3 - Askerlik kanununun 39 \'e 61 
ı,n Uzun Mehmet'ten, cUmhurf· inci maddelerınln det:lstirılmeslne 
yetın kurduğu dcv:>apıh tesislere daır kanu~ lflylh~~ı ve Milli Müda
kadar kömtır d!rnmızın blltün faa ve Adlıye encumenlerı mazbata
geltşım tnrıhınl derli torııu \'C bl· ları. 
limli bir usulle anlatan kitapta 4 - Gedikli cavus Muhslnoğlu E
neler vok... er aydın \'e vatan- mln Özçcllf;ln mahkum olduf;u ceza. 
sever Turk Zonguldak'ın bugtlnkU nın afflne dair kanun IAyihası ve 
durumunu ~uğ~U kabararak alkış- adliye enrünıeni mazbatası. 
lıyacaktır. 5 - Türkiye ile Almanya arasın-

Kltaptan blrkac rakam alıyorum: da ticari milhndclc ve tedlyelerin 
saltanat yıllarında en :ırUksck ıs- tanz.ml hakkında akit ve imza olu
tihsnl 1910 yılında 764.3D7 ton- nan iki anlaşma ile bu anlaşmalara 
dur. Cilmhurhet 1923 de kömür baf;h protokol VP mektuplann ~sdl· 
bölgesini eline aldığı gün istihsal kına dair kanun lfıyiliası ve Hnrlrlye 
597.499 tondu. o g(ln husı:UndUr, ve lktısat encümenleri mazbatnlan 
bu istihsal tutan, yuvarlanan bir Birinci defa müzakeresi 
kar topu gibi çoğala çof;ala, Cüm- yapılacak maddeler 
hurlyctln onuncu yılında 1.852.107 1 _ Posta telgraf \'e t~le!on ldn-
ton olmuş, bu coğalma aynı hız· ' 
1 d adn t 19•0 d resi blrlktlrme ve )'ardım sandığı a urm n ar mış \"C .. :ı 

3 milyon l9.4:>8 ton!I bulmuştur. hakkında kanun lı\ylhası ve maliye, 
Bu lsUhsalın arttliı, oradaki tesis- ~Uılce \'e nafıa encilmenlerl mazha· 

~~~ ~c;:ı~;~~~ ~~~~~~nı. ça~-~ar~ a ;r~ Ecnebi devletlerden temin e· 
r)ü t •·• 1 rt d tl 1 dilen ve erlllecek olan 1credllere mah ... en s r..,..n n a ışını a ne g ze 

öst ri K" u höl 1 d ırı23 suben celbolunan harp ter:hlzat \'P 
g c r. om r gem z e • 1 •• rük sml le lr 
te 1.191.998 amr.le slindellfl var· e\·azımının ı;:um re. Y sa 
ken I!J.39 rla bu rakam 5_554.568 e \'ergi ve rcslmlerıien lstHması hak-

Uk l 1 LI kın<lakl 3729 snyılt kanunun 2 inci 
Klt~bı:\~1~/·kıyaslnmalarını, bil· maddesi hükmünün iki Bf'ne dah'.1 

tü 1.- fikl 1 1 hUtü uzatılmasına dair kanun lAylhnsı ve n rn''""m ve gra er n , n . . il , 

Bir öğ retmendi o • 
ı ... 

"Okurlıuı~ l'lt fıireunen" 
imza~i>·lc bir mektup aldım. Dil"!n ki: 

" ..... Geçenlerde orduyu örnek 
tutarak > t'rli, 5ağhım kuma)lardan 
hiz, si,·illcrin de ~i>·İnmesini ortaya 
atan hir ruını11 okumuştum. Buı:lİn 
ha~lııan Ta•arruf ve Yerlimallar 
ilaha ı, elhirliği ile böı:le tıir adım 
atılması için ne elverişli bir zaman 
olurdu! 

Uzunca bir 7nmandanhcri, ben de 
bu fikirdı.ı im. Ö} le ıamanlar oldu ki 
bö)lc kumaştan hir elhhe yaptırıp 
J:i)mC)c karar \erir ı:ibi oldum. fa· 
kat, bilirsiniz }a, öğretmenler, yerli 
)er5İz bir edcbiraı yaı>arlar: bu va • 
ıandaş sınıfı yok§ul, ı:cçinıi kıt ı;ibi 
ı:iistcrilir. Belki bu fikir, okuttuğu • 
muz çocukların kafalarına katlar gir· 
mişıir. Onun için çocuklarıma: 

- Ri1im iiğrctmcn, > oksulluktan 
hakın, ne kılığa ı:irmiş! dedirtmf'l.. • 
ten korktuğum için kararımı yf'rine 
getiremedim. 

:Zaırn, 'i1i11 tle ileri 'ürdüğünüz 
ı;ihi, hu işi topluc.ı, elhirliği ile ger· 
c;cklcştirmcmiz ı:crckiror. 

Yerlimallıır llafıa,ı de-ıım edi)·or. 
Bu hafta içinde hü)üklcrimiıin bi1e 
önıı):ık olmasını dilemek, bilmem ki, 
a,ırı hir dılek mi olur? 

Yumurta kapıra gelmeden kendi 
)'ll.iiımızl:ı huulmı) a ba~la5ak, buna 
nlı~•ak, bundan zevk du)sak fena mı 
ederiz? ... " 

IYın arkada~ım Sönmez'in de 
Ulus'ıa çıkan bir yazısı ile ele aldıgı 
bu konura hu mektup yüzünden tek
rar ~elmi~ hulunuyoruz. 

Yerlimallar haftuı, gerçekten, el· 
birli.ili ile bö)le hir adım aıılma•ı i· 
~in en ehcri~li, en uyıtun zamandır. 

Birihirimiıin •ırtıntla >·erli. •a~
lam ''e ucuı kumaşlard~n dikilmi' 
ı;c)'İlcri ~lirtllıkçe hunu neden h<iy· 
le rapıığımızı, tutumun ne hü> ük bir 
uran horcu nldu~unu ela düşünur ha· 
ıırlı)a<:ajjız. Atılacak bö)le hir adım, 
bu bakımdan, herimize ayrıca bir er
drm dersi de olacakıır. 

*** Açan açana! 

- Si)'a\~t lleminde ne nr, ne 
}ok? 

- i)cvletler bıribirine kar,ı harp 
açıp dyrıı)or! 

- Edehiyat aleminde ne nr, ne 
>·ok? 

"Daima daha Türkçeye 

doğru !,, 

Dostum Pc}'.tmi Safa, bir )'llZ1 • 

unda )'irnıi be~ yıl önce yıızılm•I 
Turkçe bir kitaptan aldığı bır par~ıı.· 
rı bir defa terkırısızlestircrek, bır de· 
fa ozlestirerck )eniden yazı)or. f.JJ 
son şeklinin hem Ahenk, hem de all" 
lam bakımından çok daha güzel ,e 
ı;ok daha &aslam oldu~unu g ruyor· 
şunuz.. 

Bu deneme)i yapan yazar, )'a • 

:usını ŞO) le tamamlamaktadır: 
"ismet lnonü, Cumhurreisli • 

ğine geldiğrnde "Ne anarşi, ne 
cebir" demışti. Şimdi Milli Sel, 
bu şuur ve sevgi disiplinini, üze
rine şefkatle titrediği dilimizde 
de gerçekleştiriyor. Bu aşkla, 
gorcceksiniz, Türkçenin son olur· 
/arı (imkanları) bizi ne hazint
lere kavuşturacak! .. 

Ga:ı:eıe sütunlarında bu türlü yıt• 
7.ıları ne kadar içinire sindire sindi· 
re okuyorsunuz. Yalnız, bir ku~lc 
nokta var: böyle güzel ,.e ileri fikıl"' 
lere kürsüliık eden bir gazetenin öte
ki sütunlarına bakıyorsunuz. Orala~ 
da, hala, "saffı harp" "hali hal'P 
terkipleri, "tabii> e edildı" fiilleri. 
"nazaran" la.r, "derhal" ler, "bahu • 
sus" lar gözünüze batı}'or. 

Pe>ami'nin dediğim yazısına bııt' 
lık olan "Daima dah:ı Turkçeye do~· 
ru!" önergesi öteki sütunlard:ın ni ' 
çin du}'Ulmuyor? Acaha ••mum ket" 
di dibıne ı~ık vermediğinden" dolıv 
yı mı? 

*** Çekmek ve uzamak ! 

Bir jıpon sözcü.~ü. savaşın on se
ne sürebileceğini, japonların. onıı f:&
re hazır bulunmaları gerektiğini s0 >'" 
lemis. 

Hem si)-asete, hem de ııükte>e 
meraklı bir tanıdığım bu haherı okıı
)'Unca dedi ki: 

- Şu harbi urun boylu alnıaıı • 
larla uzun boylu İngilizler bile kı't 
botlu japonlar kadar urun görmcd1

• 

lerdil 
Bir başkası 5Öze kıtı$U: 
- Demek ki bütün dün)-a çrke

- Yazarlar biribirine karıı dlva • 
T. ı· 

cek ve harp de uza}-aaık! 
açıp duruyor! __________ :.._ _____________ _ 

C. H. P. Merkez 
kaza kongreleri 

konuşan reıdmll'rlnl bu dar eütu- g~mrlik ve inhisarlar, mn ye ~e 
na birkaç satırla ınıtdırmıının im· bUtçe encilm<'nll'rl mnz.bataları. lspnrtıı. H a.a. - CUmhuriyet 
kr.'lSızlı~ "kıı ısınc!a sııxtı burııc!n Çag'"' rJ H :r r ıs m r f'Z kazıt kongresi Yurt içinde 
keserken, Sndredclln Em·er'i Türk dUn Halkevlnde toplanmı§tır. Kon· 

Ukrayna heyeti murahhB· 
sası reisi mösyö Kronze ct
napl arı ile maiyeti dün ak• 
şam şebrımize gelmiş ve pek 
mutıntan bir surette istikbal 
edilmiştir. Iifösyö Kronze res· 
mi takdimden sonra resmi se
lamı ifa eden askerlerimize 
".kahraman askerler'' hitabı 
ile bir nutuk irat eylemişler ve 
Tıirklerin zaferinden emin ol
duğunu soylemişlerdir. 

milli kUtüpnnesln<ı yaptı~ı bu de- * Divanı Muhasebat encümeni gre Ebedi Şefimizin aziz hatırasını 
ğerll armağanı dolııyıslyle C:lndan bugtın saat 10 dn toplanat'aktır. ayakta be§ dakikalık J>lr ihtiram sll
kutlnrız. * Dahiliye encümeni bu.ı:Un umu- kQtıı ile taziz ettikten sonra geı;en 

Demire ve kl>müre tapınan buglln- mi he)·ctten sonra torılnnacaktır. yılın dileklerini gözden geçirmi~. ye-
ktl dünya ortasında TUr'k demi- * Arzuhal encümeni bugün umu- nl dilekleri kabul etmiş, idıırc he· 
rint Türk kömUri)·le erltl)·oruz. mi hey<'tten sonra toıılnımcnktır. yeti seçmiş v• Millt Şefimize s:ırsıl
ne rnul/u bize.. * Maliye <'ncüm!!nl buı:lln umu- maz duygularını i7.har ederek top-

SÔN M EZ mi heyeltım sonra toplanacaktır. lnntıyu son vermiştir. 

* Konya valiliğine ballı Ereğli 
kazasının Çakmak nahiyesi merkezi 
Çayhan köyünden Cedidiye koyüne 
kaldırılmı§hr. 

* Münakalat Vekilliği deniz nak
liyat dairesi reisi Ayet Altuf görü
len lüzüm üzerine vekillik emrine 
alınmıştır. 

* Hususi idare ve belediyelerde 
çalışan memurların kadrolarında ya
pılacak değişikliklerin esas ve pren-
11ibe bağlanması kararlıışmıştır. Da
hiliye vekilliii bu esasları on bir 
madde halinde toplıyarak ilıililere 
bildirmlı;tir. 

J 1. 1. 1. i l . 1 • • • 1. 1 1 11 1 1 i l 1. 1 11 • • •• "-

Vatanınızı seviyorsanız tasar. 
ruf bonosu alınız. Tasarrufu 
ve karı seviyorsanız gene ta-

sarruf bonosu alınız. Bir ta. 

urruf bonosu hem yurdu hem 
de menfaatinizi korur. 

--··••••••••••••••• ••••••••• ••••••r 

Halk Bankası kanununda 
önemli değişiklik yapılıyor 

Yurdtımu:ula kUçUk kredl vermek 
işiyle uğraşmak üzere kurulmuş bu· 
lunan llnlk Bankası ve Halk San
ilıklan teşkillerlnden daha iyi istifa· 
de edilmesini sağlamak maksndiyle 
bu bankaya alt kanunda dcJ:işikllk 
yapılması kararlaşmıştır. Yapılan 

dcf;l.şlkllkle Bankanın bir ktlçük sa
nat müessesesi olduğu belirtilmekte, 
halk sandıklan bankanın birer şube· 
si sekllne sokularak sistemin fşall
yetine genlli imkll.nlar vcrllmekte, 
banl.."11. semıaycslnl arttıracak ted
birler alınması sağlanmaktadır. 

Banka tamamen ktlçiik kredi mil· 
essesl olacak kücilk tkaret \'e sanat
ların tesis ve gellşmelert tein ge
rekll kredileri snğlıy:ıcnktır. Bundan 
hnşka bu ~nnnt ve tlcarellr•rin lhtl
YllC gclnHii':li istihsal vasıtaları ve 
hamnıarlrleleri terlarik ve da(:ıtmnk 
ıı:lbl lslcrle uf:raııacak, ayrıca bankıı
cılık isleri ile rle u(:raşacaktır. Şu

beler ve ajanslar acnhllec,.ktlr. 
Halk Bankasına verilecek işler Tica
ret Vekllli~lnce hazırlapacak bir tt\· 
llmatnamede belirtilecektir. Halk 
sandıklan Halk Bankasına devro
lunacaktır. 

1 1 

Arizona ve Oklahana 
Evelkt &"Unkil japon teblltl, ame· 

rlkalıların Arlzona muharebe ıı:emi

&inln balırıl<htını blldlnnektedlr. 
Bu haber te)1t edUirse, Anı;:lo-Sak· 

son ıttırakı, Prlnce ot Wales ve Re • 
pulse'den sonra blrkac ıı:Un içinde 
üctıncü bU)'Ük ıı:cmllerını ka)'bctmlı 

olacaklardır. Arlzona, Blrleılk Ame
rlka'nın 32 bin tonluk s;l'mllcrlndcn 
biridir. Dunun bir de a)'Jll tonaJdıı 

Pennsllvanln isminde bir karde~ı 

vardır. Arlzona 1914 yılıl)da Ncv
york tcrsnnelerlnde yapılmıatır. 191~ 
te denize lndlrllmlt. ve 1916 da bir· 
eok no1csanlnrı tamatnll\narak ser
vise alınmL&tır. Bu ıı:cmhle 92 subay 
ve 1.260 tl\)'!a bulunmakta lld. 

SllAhlanna gelince 12 tane 356 
Jık, 12 tane 127 ilk topu, S rlınc de, 
127 ilk ucak savar topu vardır. Bun 
dan baıkıı ıı:cmlde 2 tane de kata
rıult bulunmaktadır. SUraU 21 mll· 
dlr. 

Bu ıı:eml, umumt harpten aonra, 
1929 )'11tnda yeni baıtıuı elden 
ı:ecml&. sllAhllll"l ve bllhauıı :ı:ırhla· 

n kuvetlendlrllmlıtır. Nitekim B)'Tlı 

&ene zarfında Oklahama ıınıtından, 

~evada da aynı tekilde tamir olun
muıtur. 

Havai adalan acıklnrında tawa
redım atılan bombalarla !cinde :;an
cın cı.kanldıtı bildirilen Okla.hama 
muharebe ıı:emlsl hakkında henüz 
>eni mal<tmat alınmamıatır. Znten 
Ruzvelt dahl, henüz Havnl adalan 
bo:rıbardımanındakl hasarlara dair 
etranı haber verecek me,'klde bu
ıunmadıtını ıöylemlstır. Oklaharna 
29 bin tonluk bir ıı:cmldlr. suratı 20 
mildir. !cinde 28 subay ve 1.21~ tas
ra bulunmaktndlr. Dunun on tane 
356 lık, 12 tane 127 llk topu ve 8 ta-

ne 127 ilk ucak ıavar bataryaııı ve 
2 tane katapuıtu vardır. Bu ı:eml de 
1029 yılında tamamlyle elden ll'<!C• 
mis. ve tayyarelere karsı topları ve 
denlzaltılanna karsı müdafaa ter
tipleri kuvetlendlrllmlıtl. 

Bunlan kaydederken Paslrlk m<!Y• 
dan mu~nrebclerJ hakkUlda yeni ma
ıı:.znst br.klenıım~sı ıazım aeldltlnl 
de mn e edelim. 

T avşanl r' da 
Tıı.vşnnlı, ı ı a.a. - t:iJıııhurlyet 

Halk Partisi kaza kongre~• dün top· 
lanmt§, J<:bl'dt Şefimizin hatırası ta· 
zlz edildikten sonra dilekler üzerin
de mUzakereler yapılmış ve yeni !da. 
re heyeti seçilerek toplantıya ıon 

verilmi§tir. 
Kongre dağılmadan önce Milli Şe

fimize içten bağlılık ve derin tazim 
duygularını izhar etmiştir. 

Demirci'de 
Demirci, H n.a. - CUmh·Jriyet 

Halk Partisi kaza kongresi bugün 
Ebedi Şefimizin aziz hAtıruını a
yakta Uç dakikalık bir fötiram sU
kfltu ile taziz ettikten sonra dl 
lekler Uzerinde mlizakereler yap -
mış, idare heyeti seçmiş ve Mllll 
Şefimize sarsılmaz c'ıygularını iz. 
har ederek toplımtıeına son ver -
mlatır. 

lstanbul' da 
İstanbul, 14 (Telefonla) - BugUn 

toplanan Ka<lıktly c. H. P. kaza 
kongresinde bir çok kararlar alın
dı. Bunlar arasında, Mlllt Şef İnö
nU'nUn bUetUnUn Kadıköy'Un mij -
nasip bir yerine dikilmesi kararı da 
vardır. Fatih kaza kongresinde de 
çift öğretimin kaldırılması için di • 
lekte bulunulmasına karar verll • 
miştlr. 

Koca, karısını öldÜrdü 
İstanbul, 14 (Telefonla) - DUn 

gece Bakırköytlnde karı koca ge -
çlmıılzliği yllzünden 32 yaıındakl 
Mehmet Ali, 28 yaşında Senihayı 
tabanca ile öldürmüştür. 

Yurt dı§ında 
!rlanda • tngiltcrc itilafı irı

gilizler arasında pek büyük bit 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Mevcut bazı ibtiliflara ral· 
men itil§fnamenin her iki tı· 
ralca tasdik edileceği ümit e
dilmektedir. Kral lrlanda'dakİ 
bilumum mevkulini siyasiye· 
nin tahliyesini muşir emirnıı· 
meyi imza etmiştir. 

Afyon' da erlerimiz içİfl 
toplanan kış armağanlaı1 

°"' Afyon, 14 a.a. - Kahraman ,,.. 
kcrlerlmlze kışlık hedlyP. toptanffl ,. 
sını temin Jcln bugün şl'hrimlzde >'r' 
pılan bir toplantıd:ı 1650 ıırn P1

\ 1 
lle bazı ııJylm eşyası verıı.rntst 1 
Halkımız kl.lilık armağan bağı.ş!nrı_J1 
sevinçle iştırh etmektedir. 

Üniversite' de yapılacak 
toplantı 

İstanbul, 14 (Telefonla) - -rıı 1; 
sarruf haftası mUnasebetlyle ~~ 
tilnU Univeraite merkez blna:1~0• 
İktisat fakillteslnln tertip etti~ 6, 
yük toplantı yapılacak, topıııntıt't' 
sıras!yle Rektör Cemil Bisel, ş~i'' 
settln Günaıtay, Doçent Refi! ~.<ti 
rll ve iki talebe ile FakUJte Del""' 
Celll Seraç konuşacaklardır. ,.,/ 

,;;========================================~:;:::: 

Köşemiz • -
"Ulus" un yazı ve düzeltme işlerinde çalışan arkadaşlara ihmal· 

/erini haber vl"ulim: "/•ponya da dahil olmak üzeri".-" yerine 
"Japonya da içinde olmalı: üzere ... " denmeliydi. "Menfur -= Jğ -
rP.nç", "nazaran = Göre" dir. 

* ''Tf'berrü" kadar ağdalı bir kelime dilimizde kalamaz. "Bağış" 
teklifi yerindedir. Hediye için "armalan" diyoruz. 

* "Rehini"" nin eski Türkçede karşılığı "tutak" tır. "NP.vyork'tR l 
oturan bütün japonlar tutak olarak alıkonulmuştur." yahut: 
"Son suykastleri misilleme.le üzere, sivil tutaklardan yimisi kur· 
şuna dizilmiştir." 

* Ajans ve "'Ulus" yazı işlerinde çalışanlar dün "mayi-i mahrıfk" t 
yerine "akıt • yakıt" lcarşılıfını kuI/anmayı düşündüler. Nete- ~ 
lıim "mayi-i mahruk" un a/mancası d• "flıissige Brl"nnstofr' tıır. 
Buradaki "yakıt" la terimler Jcrlavuzunda, "combustrble" karşı • 
Iılı ~ordüiilmüz ''yakacak" aynı delildir. - D 1 L C 1 

~=================================:=;::::;~ 
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" 

POLİTİKA 1 

Ubya harbinin yeni gelişimi Timsahlarla dolu dere 
it .Bir ay kadar once Llbya'da in.ı;iliz · 
tın taırrUZJl scçmeleri)·le başlıyan ha· 

rclcıt Rritanya kuvetlerine rlveri'li olıt· 
~a.k ı:eliJmi~e ba$lamışur. Hatırlardadır 
l harekat haşlarken, Çörçil, netice bak-
ında çok İ} im ser bir lisan kullanmış, 

Uykuda avlanan mib,cJ: kuvctJcrinin kı· 
~ld~ir Uman içinde )"Ok edilcceklerini-

1 ırmişıi. Harcklt İngilizlerin umu 
~1lİkleri tarzda gelişmemiştir. Aksak.lır: ile.rede olduğu şimdi daha açık ola
PU J:Örülmcktedir. İngilizlerin taarruz 
buııııları şu idi : cenuptan, çolde Cera • 
lzıt:i _vahasından ilerli-ı:ecek kuvetH hir 
di liı. kolu, şimale doğru yürürken, ye· 
l';Nanbcri sanlmış bir halde bulunan 
lı: • ruk'taki kıtalar da hir çıkış hart' • 
ı.~1 >:_ar>arak birleşecekler ve doğuda 
~ olan mİh\er kuvctlerini sara • 
~ 'Y'Ok edeceklerdi. Ccrabuh'tan ilerli
)'eıı kuveıler, ilk atılışta Tobruk'un cc
'utıund;ı bulunan S~di Rezza.k'a kadar 
::ıdi.ıe.r; fakat Tobnık'tnn da cenuba 
d hu çıkış yapan iıısiliz kuvctleriyle 
~aJ birleşmek mümkün olmadı. in • 
~erin ıu kuvetlerle saldırmaları ve 
ltfi ver kuvctJerinin de tok iyi döğüşme

• bu birlt"Şmcnin teminine mani ce~kil 
~· lki taraf l-uvctJeri arıısında sen bir 
r,Jıık muharebesi oldu. Ve her iki ta • 

da ağır kayıplar veJ:diler. Birkaç gün 
~ Britanya l-uvetlcri, Se}'di Rezzak'ı 
~ Tobrulc garnizonu ile birleşebil-

lcr ve mihver kuvedcri çember içine 
"llldt. Fakat mihver kuvetlerinI }'Ok 
~d>ilmek için bu çemberin konulması 
~ ',"'dı. Çember konulamıı.dıığından do
.. ucıa sıkıııp blan Rommd, zayıf bir 
~ta bufanık g\dırdı ve Seyiti Rezuk'ı 

lt •larak çemberi kırdı. Bunun üzeri
~ irıgilli imaları :ror bir duruma düş· 
~lcr ve }'eni ku\'eder getirerek durum· 
ffoı düzeltmiye çalı,tılar. lngiliz tıt

tfrnz Pl!nındaki ak5aklığıa .ebepleri 
iöylc huJAsa edilebilir. 
ı.ı._ı. - 1ngilizler mihver kuvetlerini 
i;11ın edemediklerinden, ihtimal, az 
la: etle bu ise başladılar. Mihver kıta· 
~tnın hakiki kuveti ancak harr baş • 

ıktan sonra anlaşılabildi. 

1 2 - Mihver kuvetleri çok iyi dö • 
UJtuler. Gerçekten Çörçil, Avam Ka • 
(1rasında son o}'lediği nutukta JU söz. 
~rle h!Jnu aşa~ı }ııkarı itiraf etmekte • 
't,jr: lnsiltere Başvekili demi~tir 

: "Fena sürpriıder onaya çıktı. Al· 
tııaıııarla çarpışanlar hıatçı ,.e bol kar· 
~lı bir düşmanla çarpışl)orlar de • 
-.ıtlı:tir." 

3 - GC11e Çörçil'in nutkundan da 
~lfılı>"Or ki, nlmanlar tarafından kul· 
ı..~l~n tanklar bazı noktaldda iogiliz 
0anna üstündü. Ve almanJarın ıank 
~ır mc:kani:r.mabrı daha İ}'i i,lemiştir. 

ilı:ı kısası, İngiliz :komutanlığı düş· 
111.ının kuveılerini ve teçhizatını hafif
'tıııis ve bunun cezasını çekmiştir. Bu 
t~fa.kiyetsizliiin mesuliyeti her ne
~ Genem} Cunni~am'ın omuzla • 
~ Yükletilmiş ve İtalyan doğu Afri
ıt 1ııın ta~i} esiyle neticelenen harekı'it· 
ta ~ }"Brarlıklar sösteren bu komu-

tla inen el çekıl..rilmr,ttr. CBrtll. Ge • 
~tal Cunninı;tıam'ın mesuliyetini belir· 
~~ başkomutan General Auchen • 
:"Qt'j de övmüştür. Harckltın komutan 
~ar da başkomutanın m~uliy~ıi ~ltın· 

başlayıp idare cdilmcsı tabı! ıken, 
lltdtıı yalnız General Cunninsham'ın 
~l tutulduğu İ>·İ~ aniaşılam~akıa

t. liaurlardadır kı "eren senckı ha · 
teLı ' "' ~ 
d ~ta Wavell b~komutan ve Cornwall 
c komutan iken zafer ha,komutana mal 

td.H.ınişıi . Simdi' 11ks:ıkl1ğın mcsuliyeıi 
~tıız komutuna yükletilmekıedir. P_ik· 

te Uyıkur ki Cunningham'ın rerınc 
~ıı edilen yeni komutan General 
l1

1tdıic'den de pek a7 ?ıh~~ilme~te ,.e 
i1'n harcklunın • gelışmcsındeki son 

~lıvaffakiyctlcr de Audıenleck'e mal 
lıncktedir. Çörçil bu harbe "Auchen· 

lt.cJc muharebesi" adı verilebileceğini 
~İH~ck kadar ileri gitmiştir. 
ı Ancak bunlar teferruata ait mcse • 
~!trdir Simdilik bilinen ıudur ki. ki· 
d ııı idaresi altında olursa olsnıı. yeni • tt\ takvi>e edilen Britanya kıtaları, 

l'1lr taarruza gcı;miıler ve Tobruk 
~ftıbonu ile birleşmişlerdir. Fakat bu 
,tada Rommel'in, bürük bir kısım ku
ttlcrini batıya kayclırıtrak ilk İngiliz 
:lılısında olduğu gibi, mihver kı taları • 
~111 tcnıber içine alınmasına mani ol • 
\ tıfu ania~tlmaktadır. Doğuda kalan 

11'°ttler ingilizlu tıu:afından yavf.$ l'a· 
~ rok edilmektedir. Bu kuvetlcrin bir 
~1 Sollum'da, bir kısmı da Bardia· 
.,}:esilip kalmıştır. Bunların 1.-urtaı:ıl: 
~rtna iınkiln olmadığından bu ıkı r:}e birlikte, bınadaki mihver kll'·ct • 
tıi tııio de ya yok edilmeleri, >-ahut da 
lı· t <lüşm~cri bir zaman meselsidir. 
~~ gündnberi, alman ve ital}-an res
t' tebliğlerinde Sollum ve Budia üze
~~eki duşman b:ı.skınının artmakta ol; 
ı;_~tıdan bahsedilmesi, bu kuvctlerı 
~emekte olan Akıbete bir i,aret sarı· 
~u· lr, 

ltt·Batwa doğru ,ekilen mihver kuvet-
1ııııııe gelince; bunlar, İngilizler tıı.rt: · 
til~an takip edilmektedirler. Resmi ın; 
C iz tcl>Jiiioe göre Dritan)"B kuvetlerı 
~ilqfa'ya kadar selerek hu yeri de sar· 
\il lan sonra dağlık bölgeye dojtru çe • 
~t;t ınihvercilerin pt'şinden yürümek
~11ler. General Rommcl'in nerede mu
ııt• e~e \ereceği bilinmiror. Fak~t Der
~ı:n ccnup)arında bir yerde bırtanya· 
~ Lı mih,·ercilerin muhnrebey-e tutuS· 
~trı }"akın bir ihıiın:ıldir. Hiç bir as
~ hareketin neticesi hakkında önce. • 
ili: tthnünde bulunmak mümkün değıl· 
~ Ancak umumi durumun İngilizlere 
1tıı daha elvedsli olduğu şimdiden sö) • 
"s·tbiUr. luılyan resmi tebliğinin de 
~renaik'taki mihver kuvetlcrirun üç 
~t~nberi sayıca ı.·c sillhça çok üs
t hır dü,manla" döğu,mekıe oldukla· 
~ıı bıUısetmirc başladığına bakılırsıı, 
ftj fllıı'nın, itnlyan halkını hu birkaç gün 
~llcle gelecek kötü haberler için hazır· 
fı. akta olduğu aıılaşılı•. fngilizler ise, 
fıt~ltın başlangıcındaki iyimserliğin 
ılcf sukutundan ders aldıkları için bu 
~ • daha ihtiyatlı davrı\nmıı.ktıdırlar. 
~t "tt ki mih,·ercilerdcn daha İ}i ıart· 
'd •hında muharche)'e ha,lı)an ve ilk 
~~ki aksaklıktan sonra tekrar te · 
~ U!ü ellerine alan ingifizler, busün, 
i"Q ~anıandıı.n daha iyi bir durumda bu· 
:~';?1aktadırlnr. HarckAtın da bu elve-
11~ dul'\lım uygun nl :ı.rak gclişmrkte 
tl\ i:'U arJaşılmaktadıç. Su halde netice, 
if-i:l'in, bu dcfn daha ölçülu sözlerle 

edilen tahminine göre tecelli ede-

ve sazlıklar i~inde 

Malaka'daki 

Kedah'ıa çok 
çetin bir 

harp oluyor 
(Ba,ı ı inci uyfada) 

geçtiler. Muharebe ıiddctini kaybetme· 
den deovam edi}'or. Jaf'On a.kerleri, or· 
mantık, nıluk ve sazlık sahalarda ıyı 
harp etmesini hili)'Orlu. Ormanlarda 
dallar ve ~ık sulıklar içinden in~iliz 
hadan ırasında ve gerilerinde kendi • 
terine yol açıyor ve timsahlarla dolu 
derelerde büriin ıeçhizatları ile )'Uzu • 
yortu, "·e bilha.ssa bu şekil muhıırebe . 
ler için talim görmüş oldukları inııba

ını ''eJ:iyorl:ır. Bunlar nyrıca çok mik • 
darda müteharrik malzeme} c malik bu· 
lunmakıa ve Kedah'ın bir tek yolu ile 
bu )-Olu takip eden demiıyolu hattı bo
)ıınca ve kıyırı takip eden memleketin 
basık kı5mında bu malzemeden tesirli 
bir §ckilde istifade etmektedirler. 

Birçoğu hinılilerden, İ•k0(}111ılardan 
ve ingili:r.lerden mürekkep fhi}'iik Bri • 
tanra kuvctlcri azim ve 'kahramanlıkla 
harp ediyorlar. Rirçoi> birlikler, ı,:eri 
çekilmemek, teslim olmamak ve son ne· 
fere ve ~on kur$una kadar hıırbcımek 
emrini almışlardır. Bu emir cesurane 
tatbik edilmiJtir. 

Önceleri en çok japonların asker çı· 
karma tezebbüslcrini önlcnıiye çalı,mış 
olan Bü)'ük Btitanya hava ku\-·ctleri Jim
di bütün }'a.fdımlarını kara kuvetlerine 
hutedebiliyorlar. lngiliz, Avusıural)'alı 
ve Yeni Zeandalı pilotlar hü>ük sar • 
rrtlcrle çalışmakta ve miımkün nlan 
}'erlerde japonlara hücum etmektedirler. 
Japonlarm motcirlü vuıtalarını kullan· 
dıklan açık sııhalarda hava kuvetlerinin 
yardımı tabii olarak tesirli olmaktadır. 
Buralarda mürtriik hava kuvetleri düş· 
manın tank, zırhlı oromobil ''c kam)on
Jarını aman vermeden berhava etmekte 
ve iaşe kollarını imha eyltmekte<lir. 
Ormanlık \e sazlık sahalar üurinde u· 
çan taY)'arelcrin düşmanı görmesi he • 
men hemen imklnsız bulunmaktadır. 
Buııun için buralarda harp eden kıta 
tar ancak kendi kuverlerint giivenehil 
mektedirler. Bu bakımdan duşman da 
aynı güçlükleri çekmektedir. 

Her ne kadar ıimııl Malezya'da en 
az bir alman pilotu düşürülmü~se de 
japonların bıla mikdarda alman pilotu 
kullandıklarını gösteJ:cn bir alamet 
}'Oktur. 

Malezya'nın öteki cephelerinde du
rum ,imdilik sabit bir hale ı;elmi, bu· 
lun~. Avnır>alı 600 kadın ve ı;orulc 
Penan.ı;o'dan MaleT.)'1 'nın öteki kuım· 
1-anna gönderilmişlerdir. 

Japonlar Malaka'ya 
yeniden a•ker ve tank 

çıkardılar 
Tokyo, 14 a.a. - Asahl sıazcteslnln 

bu sabah çık11n ııayııı, Şanırhay'dan 

&relen bir telgrafı neşret.mekt.ec1lr . Bu 
telgrafa &röre, motörlU vuıtaıarla teç • 
hlz edllml• Jaııon takviye ktt.aları .Ma· 
lczya yarımaduının muhtelif noktala • 
nna çıkarılmıstır. Bunlar Slngapur'a 
kıı.l'lı elddetll blr hücumda bulunmaıı:a 
hazırlanıyorlar. 

Telgrafta, JaJ>Ol'I tayyarl:'lcrlnln bu 
arada Sln&rapur'u &lddetle bombaladık
ları llAve edllmcktedlr. 

~ylendlğlnc .ıröre, Brltanya başku

mandanlıtı Hollanda Htnl'IL~tanından 

takvb'f! kıtalan ve bilhassa ta;.')'are ve 
tank ı;rönderllmcslnl lstemlatlr. 

( Kü~ük dış haberler 

Peşaver, 14 a.a. - Blldlrlldl{ılne 
göre uzun müddettenberl hasta bu· 
lunan Afgan ana kıraliccsl bugün 
ölmüştür. 

Viyana, 14 a.a. - Marc$al Bnron 
von Boehm-Ermolll'nin cenaze tön>· 
nl, Mareşal Keitel'Je ordu ve parti 
mensupları ve blrcok mUhlm resmt 
sah!<;\yetlerln huzurlylc buı;Un yapıl· 
mıştır. 

Tokyo, 14 - Jarıon hUkümetl fi· 
yatların daha ziyade yükselmesine 
mAnl olmak lı;ln, mllll seferberlik 
komlS)·onu lB.l'afındıın tesblt edilmiş 
bulunan Azami fiyat listesini tat -
blk mevkllne koymağa karar ver· 
mlştir. 

Tahran. H a.a. - Kuvetli sil!h· 
larla teçhiz edllml§ birçok hafi! 
tank fnglltcre'den buraya gelmiştir. 
Tahran garında bulunan bu tanklar 
pek yakında resmen ruıılara verile· 
Cl'ktlr. 

Sofyıı, 14 a.a. - D.N.B.: Hariciye 
nazırı M. Popot, 25 sontesrlnde Bul· 
garlstan'ın komünistliğe karşıkoma 
paktını lmzalaması ve bu münasebet· 
le Berlln'e yaptığı resmi ziyaret hak· 
kında dün Sobranya meclisinde iza
hat vermlstlr. 

Zağrep, 14 .!.a. - Bugün fevka
llde olarak toplanan nazırlar mec· 
lisl Poglavnlk tarafından yapılan 
teklif üzerine mUstakll hırvat devle
Unln bugünden ltlbııren İngiltere ve 
Amerika ile harp halinde bulundu
ğunu ilAn etmletlr. 

Londra, 14 a.a. - Pek yakında 
W!ndsor oatosundn Salnt·George ki· 
lisesinde yapılacak bir hususi tören
de, Japon İmparatoru, rllzbağı nişa
nı hamll1eri llstesln<lcn ı;ıkanlacak· 
tır. 

bilir. lngiltere Başvekili, demisıir ki: 
harekıit ümit edilen tarzda gelişmemiJse 
de her halde beklenen şekilde ncticele· 
necekıir. Belki de örle olacacaktır. Fa. 
:kat bh kendi hesnhımı7.a ıimdidcn hu
na inanmaktansa, neıiccyi belclcmeyi ter
cih ederiz. 

A. Ş. ESMER 

U L U S 

lnt{iliz yardımcı servislerinde çalı§an bir kadın işçi 

Garp cölünde ... 

İngilizler 
Gazala'yı 

kuşattılar 

İtalyanlar durumun 

nazik bir safhaya 
girdiğini kabul ediyorlar 
Kahire, 14 a.a. Ortaşark Brl -

tanya Umıınıi KarargıUıının tebli
ği : 
Başlıca kuveUerlmiz dUn Gaza

Ja'nın cenup batısındaki artc1 mev
zilerind" tutunan alman ve ltalyan 
kıtalannın azimli mukavemeti kar
şısında yeni ilerlemeler kaydetmio
lerdlr. 

Kıtalarımız Gazala'yı konıyan 

.ll1Üdafaa mcyz lcrlni çevirmekle 
meşguldür. 

Henüz tamamlanmamı§ rakam • 
lara göre Birci HA.kim'ln olme.l 
batısında dlln bır kaç İtalyan tankı 
tahrip edilmiş, 18 top ile 500 kadar 
alman ve italyan askeri esir alın

mıştır. 

Bundan başka. kUçUk dUşman as
ker grupları ~ski muharebe mey -
danlarında çevrilmiş bulun·ıyorlar. 

Hava kuvetlerlmiz Gazale.'nın 

batısında ve şimal batısında Der
ne·nın batısındaki yollarda düşman 
otomobil kollarını bilhassa muvat • 
fakıyetli surette bombalamıya de
vam ediyorlar. 

Libyada muharebe bölgeııl il7.e -
rinde cuma ve cumanesi günleri ge • 

1 
ni§ öl!:Ude yap.ıkları mu-.. au.ııuyet· 
h hnrekAt <'sn asında ını;ılız, A vus
tııralya ve cenup Atrlk av tayya. 
relcn lb dlışman tayyaresi tahr•rı 
etmi§ler ve diğer hır çcık tayyareyt 
de hasara u{rratmışlarclır. 

Bomba tayyarelcı ımız de faa • 
liyette bulunmuG ve bomba ile I.ıer
ne arasındakı yol mun:ıkııl!tına ve 
taşıtlara hlicıını etmişlerdir. 

ı;;ımdl oğl'enlldiğtne gore. tayyare 
lerımiz perşembe günü orta Akde
ni7.de bir Cr. 42 dllşUrmlişlerdlr. 

Bütün bu harekA.ttan 16 tayyare
miz Uslerine dönmcmletir. 

Almanlara göre 
Berlin, 14 a.a. - Alman resmi 

tebliğinde şimal Afrikası hakkında 
ııöyle denilmektedir : 
Şimal Afrikada. alman • ltalyan 

kıtaları Tobruk"un batısındaki çev
rede Britanya teşkilleri tarafından 
toplu halde yapılan hlicıımlan pUs
kUrtmtlşler ve bir c;ok batarya ile 
11 tank tahrip etmişlerdir. 

Alman ve italyıın pike tayyare • 
lerl dilşman motörltl kollarına ağır 
kayıplar verdirmlşlerdlr. Alman ve 
İtalyan av tayyareleri hava mtıhA· 
rebelerinde 15 düşman tayyaresi dil
eürmüşler ve hiç kıı.yıp bermemiş
lerctir. Alman sav~ tayyareleri 
Tobruk çevresindeki tayyare mey • 
danlarını , malzeme ve yiye~ek de • 
polannı, tank kollarını ve otomobil 
kafilelerini bombalamışlar ve iyi 
neticeler almışlardır. 

ltalyanlara göre 
Roma, ı• a.a. - İtalyan ordulan 

umum! karargilıının tebliği : 
Tobruk'un batı bölgesinde dUt • 

mA.nın mevzilerimize karşı yaptığı 

"iddetli hilcumlar plisk!lrtU!mllııt!lr. 
Sollum cephesinde eidrletli topçu 

tae.liyeU olmuıtur. 
DUn italyan ve alman hava ku

vetıeri parlak muvatfakıyetıer kay. 
detmlşlerdlr. Alman ve İtalyan tay
yareleri kara hareketlerine yardım 
etmişler ve bir çok hava muhare • 
belerlne iştirak etmtslerdlr. Bunlardan 
birinde 10 italyan tayyaresi 50 dil§· 
man tayyareı-lne kar§ı koymuştur. 

A 
..f?sı :i:_N_ 

Yavuz hırsızı 

bastıran evsahibi 

Nihayet ıstanbul'da, blr ev aııhl· 

bl yavuz hırsızı bastırdı ı 

SUlcyman adında blrlal, Haseki 
hastanesinde dosya memurıutu ya· 
pan Kemal Cellk'in evtnc gtnnıe ve 
tam. clvldc asılı clb enin cebinden 
32,5 ıırayı asırıp kacarkcn, Kemal 
Çellk de bunun !arkına vanp SO· 
lc)-man'ın peaınc dUıımUe. 

SUlmman arkasında Kemal Ce· 
Jlk'le beraber suıe~manlye camisi· 
nln - adat oldukları ıctn eanılden 

medet ml umdu acaba - etratmdıı 

olr tur yaptıktan sonra, KOcilkJıa

zar'a doıtru yollanmııı; fakat niha
yet soluğu kesllmls ve Kemal et-ilk 
ıarafındıın Bıı»azlt karakoluna ~ö
türülmtle. 

_ !5000 mctccntn, maraton koııu · 

sunun ne raydnsı olıı bilir? dtye BO· 

ranlar \'ar. 
saffet Gürol'un kulaktan cınla· 

ıın. atletlz:mln bu gibi hallerde cok 
fa~·dası oluyormus demek." ?.aten 
knbadayıJıtın da on .artından doku
zu kacrnak. birisi hlc eörünmemek
tır. SUleyınan sonuncu eartı tatbik 
edebilseydi. kabadayılık onda kala
caktı. Ne ıse-

Suallere 

cevaplar 

:lstnnbul gazetelerinden birisi l<l· 

ruyor: 
- Mezbtlhal'ta l'tc\'e kesiliyor, fa· 

kat hlc bir kasapta deve eti yok 
Kesllcn ctevclerln ~tlcrt ne oluyor? 

Arkııdaırmızm merakını biz &1dc· 
rcllan barı: 

- Kasaplar deve etini deve yapı

~"Orlar da ondan bulunmuyor." 

*** Gene aynı s:azete son a-ünlerde ls-
tanbul'a blrc<>k dlkts makarası eel· 
dili halde ptyasada makama bulun
mndıtını söylQyor. Bıl habere ele 
ıoyle bir batlık kcwmuı: 

- Makaralıır ne nlduT 
Ostomoze vazife dctıı ama, ha41 

onun da cevabını verelim: 
- Makaralar ·~oyvcrllıtt,.... O· 

nun tein f!mdl bulmak rilC'lcttl -. 

~~,.,....,.......,.....,.......,...... 
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Yeni bulmacamız 
Soldan uta: l : Retat Nurl'nln bir 

romanı, hayvan yemi 2: Su hııllne &re
Ur. kuru et. clMlnden 3 : Blr ml!mle
ket, cı1ue 4 : eımendlfer, •oyunda atılır 

5: Zl!)'hek reisi, bununla hankadan ı>n· 
ra alınır 6 : eslci Mısır mabudu, ınoo 

iplik, btr kaza meıicczı 7 : Kokulu bir 
su, b(lyük 8 : Oraya kadar, a-ümüı 9 : 
lstanbul'da bir semt, nota 10 : Teleron· 
da söylenir, bir vakayı resmen anlat· 
mılk, 11 : Talih, blr 161 !azlnal)'le yap
mak. 

Yukardan aaaR"t: l : lstanbul'da bir 
ıemt 2: Rlr hayvan, caıııııın, n<>ta 3 : 
Müfredıı.t cetveli, bir ne,1 arnbll 4: 
Kokulu hlr ot, nota 5: Cam ııtaeından 
Cl'kan btr madt'lell 6 : Akıl, hlr n<?vt 
)lat', ha~ıslama 7: le acıcı, clhlscntn 
ıcı 8 : Ehven, eerl ,·ennek 9 : Bir ma • 
d!!l\, l!Ave 10 : Talebe, renk, 11 : Bir 
nevi taUı-

Dünkü bulmacamızın 
halledi]mi, ,ekli 

1 

~ldan ~ac-a: 1 : Hasta bakıcı 2 • 
An, varla 3 : Ltıynta, salı 4 : llln, sa
kat 5: Canak, 1ı> 6: Meyil, ra 7 : Saten 
koma 8 : Ele, kiracı 9 :Yarasa 10 : Efl.' 
alA.ka 11 : Fal, tez, ler ı 

Yukardan asalı: l : Rallc. seltf 2 : 

Aralamak, ta 3 : !llyan~t, kel inayet· ı 
ıs: Kin, yat 8: Kale 7 : Av, ıl , klra7. 
8 Kasap, orak t : Irak, mual 10 : C1· 
111 raca 11 : Ilıtma, w. 

Umumi vali teslim 

olmak istemeyince 

Japonlar 

Hongkong'a 

taarruza 

başladılar 
( Başı 1 incı sayfada ) 

terl'k müdAfauı hakkındakı haziran 
anlaşmalarını tamıımlı)':ın 10 ilkkinun 
Japon • Fransız munzam anlasm.ı.ları 

IFilipin 
adalarında 

durum iyi 
Vaıington, 14 La. - Midwa.y ve 

Wake adaları Amerilca.lamıın elinde bu· 
lunmaktadır. 

Luzon adanndaki harekat 
muvaffakıyetle devam 

ediyor 

Maniia, 14 a.L - Ordu adına be)·ı· 
natta bulunmak& salitıi)etli bir zaııo 
bildirdiğine göre luz:oo ada•ındaki ha
reklt muvaffakı)"etle df"am etmektedir. 

Ap:ıri ve Legaspi'de de askeri hare· 
keder devam edi)'or. Bu bölgelerde A· 
merikan kıtalırı ıoo dtn fazla iapon 
paraşüıcüsü imha etmi,lrrdir. Ayrıca 
hir((')k r>araıuıcil de te•lim olmu,tur. 

hakkında tef<irlerde hulunan salahireı- Bir haf talık 
li \'ichr nu"fılleri, hu anlaşmalara ba· 
ZI >erferJe atfedilen İttifak mahiyetini muharebelerden !Onra,,, 
redd,?leıı:ıektl'dirler. Vich>• sallhi>rıli .Manlla, 14 a.a. _ Gt-neral Mac 
mah.ı11l":ı• hu husu~la :•11kalı n],~rak ı Arthur'un umumi kare.rııAhı tarafın· 
aşağıdakı n.rıkıaları ılerı \urmekıedır.: dan neşrediJ,.n tf'bllğ: 

ı ı\liwırckc şartları. Frııns:ı } 'I 

1 

a~keri anla$malar ıık<.linden menetmek· Japonlar tarafından denizden ve 
ıcdir. havadan yapılan $lddeUi ve blrcok 

ı Pn~ı;ik anl.ı$m;ulı~ı ba,lar ba$· hücumlara rağmen Flllpln adaların· 
Jnm.ı.z, Fran,a, hir3:J!lıitnı muhıfaza da dunım muharebelerin llk haftası 
ermek ar111\un<lı 1-ıı..l•onduğun:ı ilin et· sonunda tatmın ed el bir &'"kilde bu-
mı ur lunuror. Bu son )edl gün !cinde 

~ Frtr•11 bituı.• :ıı::ı. Vaıın1?ton'da I japon hava kuvetleri Fil pin adala-
b'ıvflk <'l çi M. Hııye ve Tokyo da rına karaı 14 şiddetli akın yapmıştır. 
blıyllk <'içi ı.r Henry tara!ındıı.n Bu akınlar düşman hava kuvetıerl
muharip taraflara reıomen bildiri!- ne pek pahalıya malolm11$tur. Bu 
mişt lr. son l<"edı gCınd!• dıişmanın iki kruva-

J 1 P.' , zörü batırılmıs ve hirçok nakliye 
ao?n .ar ,,.manya ya gemls :;le tayyaresi tahrip edilmiştir. 

• g;rdrler OU5manın I.lngayen'e yapmac'lc iste
T.nııclrn. ı.f il.n. Londıa'nın sall • ' dtr.ı bir ac:ker cıkarma tesebhüsU 

hiHılı m:ıh'illt"rinde hildirildi~ine J:Ö- pliskürtOlm!lstUr. Düşman, harhln 
re. ianon kuvet!eri ~i· 01m i•rik;ımetin • naslıın~cında hemen hemen bir mu· 
elen Birm:ı.nva°}•a hafif sureııe snkula • kavemet görmerlen Vigıı.n'a ayak 
bilmi<tir. Hu huekeı Birmaıı)a"nın ce . basma{;a mu,·affak olmuştur. Sahil 
nup ucunda Kra ber•ııhınd:ıki Point bataryaları \'e amerikan tayyareleri 
Victoria bol2csindc olmu$ıur. Tnf~lıiı Vlgıın'dnkl \'C Luzon adli.Sının şlma· 
nlınmamı$5a da hu ~ol,;ulrna hareketinin llndckl japon mevzllerını durmadan 
birkaç _ı:ün ônce \'lrım1d~nın kı~ıl.uı- 61ddetle bombnlamışlardır. Rar<'kflt 
na çıkmış olen kııalar tarafından a • eEnasında, a~er yüklü dört g{'ml 
r>ıldığı ~anılıyor. batınlmıs ve diğer iki gC'ml de clddt 

24 du~man tayyaresi dü5ürillmücı:Ur. 
Bunlardan ıo u ltalyanlar 14 de al· 
rnnnıar tarafından dUııürUlmUı;tUr. 
J3iz Uç tayyare kaybettik. 

Orta Akdeniz'de keşıf tayyarele· 
rlnılzden hırt av \·e 3 bomba tay;ı.a

reslnden nılıreKkı>p bir dlışman teş
kllınlrı htıl'umurıa uğramış \.,,. SpJt
fır~ tipinde bır tayyare dU&lirdUkten 
sonra düşmanın e linden kurtulmağa 
muvaffnk olmuştur. 

Argostoll'ye karşı yapılan yeni 
dü&man akınındıı ne hasar ne de in
sanca zayiat olmuştur. Derhal ha· 
rekete gecen av tayyarelcrımlz beş 
dUşman bomba tayyaresi dilsürrnUs· 
lerdir. 

:tngJll}; tayyarelcn Yunıınlstan'dıı 
Navarln uzerlne blrka<: bomba at· 
mışlardır. Btr eve isabet olmus ve 
üc yunanlı yaralanmıştır. 

ita/yanlar durumu nazik 
buluyorlar 

Roma, 14 a.a. - Gazeteler, Mar
marlk'teki muharebelerin nazik bir 
ııafhııya girdiğini kııbul ediyorlar. 
Stampa gazetesi, d\işmanın bir neti· 
ce almak için sarfettlğ'l gayreti be
lirtmek suretiyle bıı noktayı açıkça 
itiraf etmektedir. 

Sollum ve Tobnık cephel7rindekl 
İngiliz baskısının arttınldı~ kayde
diliyor. Düııman buralarda yeni tak
viye kıtaıan ve bilhassa yeni ve bol 
harp vasıtaları kullanmaktadır. / 

Payyeri'ndeki 

•anda/ye kavgcnı 

Siıtlüce'dc Payyerl'nde nturan 
C&fer ve Eyup adlı iki arkadu bir 
eşya meseletl yüzünden kavga et· 
misler -ve EyQp, carcn basından 
sandalye ile yaralamıı. 

lkı aı1cadaa Payyerlnde UY\laama
dtklarına eöre, baaka bir )'erde her 
halde hlc uYU$amaz.la::dı. Fakat tam 
Payycrt'nl seclp sandnlya kavgaaı 

yapmak hatırlarına nereden ~idi 
acaba? 

Ta•arrul 

halta•ı . 

Evli iki "l'kl!dllt konu,u~'Orlar : 
- Nasıl, tasarrur hatuıaınl'lıt bfr 

t&rafa htrkac lrurue koyablldtn mH 
- Ne gezer? 

- Neden böyle oldu? 
- Kanm bıralanıror da ondan ... 
- '.Kanna biraz cıkıa da tdarell 

olsun_ 

- CıklQllasına cılntıYol'um ama, o 
da kabahati kumaacıya, tapka~a. 
kunduracıya YÜklOyor_ 

Ya fapka•ını ' 

alamaz•a ••• 

DUn oldukça atır bıı.111, yası o
tuzu ı:ecıcın bir ahbaba rastıartun. 
Havının sotulc olmasına ra~men 
oaıında eaı>kası yoktu_ 

- Hayrola? dedim. Böyle eaP· 
kası.z? .. 

- Bütün Ankara plyasaııında nu
marası b&$lrna. rene-1 zevkime ttya
• ele keseme unun bir p.pka bula· 
madun, Careıılz eski eaPkAYl tamire 
verdinı. Yann akf&m cldltı alaca
tmı. Onun lem ırann aklama kadar 
bcıtlttll oldum ... 

- Peki, ya &aı>kanı yann akıatn 
alamııuan!_ 

- O zaman da ne7.le olıtı-..atı.rn-. 

SA. - TIR. 

surette hasara uğratılmıştır. Pn
&cmbe gilnU Flllpln adaları üzerinde 
11 japon tayyaresi dllşürillmüştUr. 

Hafta lçlnd" FllJpln fü.<'rindP düşü
rülen Japon bomba ta')·yaN>lerinln 
tutan 40 a yilkselmiş1,lr. Au raknma 
isabet alım fııkııt adn~ a düsme-:ııls 
olan tayyarelerin 11lwesl lltzınvhr. 
Amr>rlkıın ve japnn kuvrtlr>rlyle Fi
llpln ııhallsl bu hafta bil~ ilk bir azim 
ve cesaret g5stermlşlerdlr. 

Albay Knox Havai 
adalarından döndü 

Va~inı;ton, 14 a.L - Havai adaları
na bir tefti) sc) alutı rapın bahriye na· 
~ırı alba) Knox tanııre ile \'&}inınon'a 
donmuıtılr. Bahriye nuırı derhal ::'>1:İ5• 
ter Ruzveh'i ziya ret rdrrl!'k kendisi) le 
uzun bir müJlkat )armııur. 

Amerikan ordum 
yedi milyonu geçecek 

Vaoington. 14 a.a. - Seçme kıta
lar komutanı general Le'ı is Henıhey 
diın yaptığı beyanatta eğer kongre 
19 yaşından .U yaşınl\ kadar bııt.ln 
sağlam er!tekleri sl!A.h altınıı çağı

racak olursa Amerlka'nın 7 milyonu 
geçen bir o.'"duya sahip olabilecetinl 
r.l:iylemlotlr. 

Japolara göre 
Tokyo, 14 a.a. - Domel ajansına 

elire, Amerlka'nın Fillpinler'dekl 
fe\•kalAde komlse.r'i tıılslzle amerl • 
kan hllkOmetJne bq vurarak takım 
adalara seferi bir heyet eönderil~
&inl lsteml5tlr. 

Imparatorluk umumJ karardhı 
deniz oubesi tarafından cıkarılan bir 
teblll:e ı;öre bir japon muhrit>I Fiil· 
J>ln sularında bir amerikan denizat· 
tısı batırmıştır. 

Dlğer taraftan aJpon hava kuvet· 
lerlnin FillplnlPrdekl tayyare mey
dAnlarına ve bilhassa Nlcholı hava 
meydAnına }'aptı~ı hücumlarda 43 
düşman ta.yyaN!Sinln yerde t.a.hrlp 
edildiği bildirilmektedir. Yalnız bir 
düeman tayyaresi müdafaa icln ha· 
valannıağa muvaffak olmups da 
derhal dU5Urlilmüştür. 

Gene Domel ajansının bildirdiğine 
göre iki glln sürmek fi1.ere parl!
mento'nun )'apacatı tarihi \"e fe\"ka
lAde toplantıya 430 Azanın hepsi 1$· 
tlrlk edecektir. Pasifik harbi bqlt
yalı parlflmento ilk defa olarak top
la.ntıya dtl,•et edildiği gibt ce~en 
yıldanberl mebusan ve !yan meclfs· 
lerl de ilk Mfa olarak fevkal!de bir 
toplantıya çafrılmıttır. 

lzmir'de 
Kemeraltı caddesi 

geni,Ietiliyor 
İzmir; (Hususi) - Belediye reısı 

B Reşat Leblebicioğlu, Kemeraltın· 
da yanan mağazalarda tetkiklerde bu· 
lunmu5tur. Müddeiumumilik yanım 
tahkikatını bitirdiğinden binalardan 
tehlikeli görülenlerin duvarlarının 
y&tınlmast için emir verilmiı ve İ· 
ıe derhal başlanmııtır. 

Yanan binalardan yeniden yaptı· 
rılacak olanların, simdi Sümer bank 
yerli mallar pazarının bulunduğu 
hizaya kadar geri alınması ve Ke • 
meraltı caddesinin bu kısmının ee· 
nisletilmesi muvafrk gcirülmüıtür. 
Belediye bu yolu geniışletirken bazI 
iıtimlikler yapacaktır. 

Diier taraftan sigortacılar yan • 
gından dohn ı:ararı tesbit eylemi1-
tir. Yanan mağaza ve diikklnlarm 
siıorta paraları cidenccektir. 

Bürçesiz aile pusula.sız 

'emi. 

Hem i1un, hem dişten a.rta.r. 

Tasuruf terhi~r: küçükken 
bqlu. 

ISovyetler 
Volkhov'u 
geri aldılar 

(Ba51 1 inci sarfnda) 
So\'yet kaynaklanndan verilen ha· 
berlere göre, Moskova mildafile-rl 
Moskova cepheslntn ıkl kanadı üze
nnıle şldac:tlı bir baskı :> aparak 30 
kilometre kadar llcrlemlşlerdır. 

$!maide almanlar, Kallnln'ln bil
yUk bir kısmını hal! ellerinde bulun
duru;> orlar, fakat SO\"}et haberleri
ne gore alınanlar bu şehnn dolayla
rındaki mcvzllerlnl bu son gt.ınlerde 
bırakmışlardır. So\1-et tümenleri, 
Klln'ln cenubundnkı alman hatlarını 
;ı.·armat:a ganct ediyorlar \'e ş:.mdi· 

den Klln • Moskova yolunu gecrr ı~
lerdlr. Fakat ş hır hfil(ı nlmanlnr 
tarafından müdafaa ed lmcktcd r. 

Sov~ l't kaynnklıınndnn verilen 
haberlere göre, Tula'nın cenubunda· 
ki kl'slmdt'. nıs sUvarisı Stalmo· 
gorsk ve Knschira nrnsındaki hattın 
yüz kilometrelik bır mcsafl"Slnl te
mizlemiştir. 

Gene rus kaynaklnnnn ı::öre Le· 
nlngrad kesiminde alman kıtalan 
Tlkvln'ın cenup batısında cekllm('ğe 
devam ed )Orlar. 

Ladoga ı::ölunün cenup doğusun . 
dakl bölgede alman bomba tayynre
lerı bllhassa tanare meydanlanna 
karşı bü~Uk b r faalı~ct gôstermlş
lerdlr. 

Alman topcusu Lenıngrad ve 
Kronştad'daki askeri hed"flr>rl bom· 
bardıman etmişlerdir. Kronştad'da 

Maral adındaki 23 600 tonıll'itoluk 
harp gemisi isabet almı ır. 

Bir İtalyan generali 
öldü 

Roma, 14 a.a - General Carolls, 
12 ilkklınunda SO\')Ct cepheslndC' kı· 
lalarının başında ölmU •ür. General 
Carohı; ecrcf mey(lnrıında ölen aıun
cı ltalynn i:l'neralldlr. 

Madrid, H a .a. - Mavi tümende 
bolşevlklere karvı harp eden Phalan. 
ge mensuplarından birçok tanınmıı 
şahsıyetlcr, kış aylarında parti ıcın· 
deki vazifelerini' devam etmek Uze
re İspanya ~a dönm lşlerdlr. 

Almanlara göre 
Bl'rlln, 14 a.a. - Alman ordulan 

baskumandıınhf,'lnın tebUl; : 
Sovyet <'l'rıhesinde, alman topçusu 

Sivaı:toPOI 1 nuınınd.ıkl duşman ge
mllerını 'H' Lcningrnd'da kert thf:'· 
mi~ N.i rılan hC'<IPCI n bombardıman 
etmış ve iyi net ccler almıştır. 

Cepht nln gl'rl kalan kısmında 
dilşman hıicumlarının puskürtulmc
sl) ı ... iktifa edllmc>ktl'dlr. Başka ha· 
reketler olmamaktadır. 

Hıı.va kuvmlerlmız dü man kafi· 
ll'll'rlne. toplnntılanna, kollarına \"e 
barakalarına hllcum edl'rek düşma
na insanca W! malzem cc aC,'lr ka· 
yıplnr Vl'rdlrmlstlr • 

Bolse\·lk ha\'a kuveU rf 6 ile 12 
llkkllnun ar-asında 125 tayyare kay
bct.mlşle>rdir. Bunlardan 8S 1 ha\ a 
muharebel{'rlnde 32 si karşıkol<-ına 
topları Uırafıııdnn dfisfirlllmüştür. 
Dlf:erlcrl ycrdl' tahrip edllmlşt.r. 

Aynı müddet itinde atman hava 
kuvcUerl SOVY<'l eepheslndcı yalnız 
7 ta;ı. yare km1>ctmlşlcrdlr. 

Sovyet re•mi tebliği 
Moskova, 14 a.a. - Bu geceki 

sovyet teblığl: 
14 llkklınunda krtalarımız bütün 

c,..phelerde düşmanla carpışmışlar

dır. 

Batı ve cenup batı cephel<>rinln 
blreok kes mlerlnde S0"\7 et kttalan 
şiddetli muharebeler vererek llerle
:rnı!lerlne devam etmlşlr ve Tula'run 
cenup doğusunda bulunan Uzlova'ya, 
Llvny'nln slmal batısında Verkove 
ve Tula'nın batısında Dubna'yı işgal 
eL"Tl~lerdiT. 

13 llkkAnundıı. 15 alman tayyaresi 
tahrip edlhnlşttr. Dört tayyaremlz 
kayıptır. 

14 llld<Anunda beş dUsman tayytt
resi hava muharebelerinde dllşUrlll· 
m05tür. 

Karadf'nlz'de, denlz blrllklcrlmb: 
25 bin tonilatoluk b!:r düşman ytlk 
gtmı lnl batırmı$Ur. 

Dünya 
• • • 

tıcaretının 

barajları 
( Başı 1 focı sayfada ) 

dııha lüzumlu )'erlerde kullanmak İm • 
Unlarını elde edebiliriz. 

Toprağın \erimi ıs se, bunu yirrnI 
yapacajız. Eki l memiş yer kalmıyacıı.kl 
Fabrikada ftiinde sekiz $lll çalışılıyana. 
3 ekip makineleri bir scce içinde uçlC$
tireccktir. A)rtcıı elimizdekileri en çok 
tuarnı rıa kullıınacağıı. ~fnlın can yon-
1ıası olJ\ığu bir ha~idik ifadesi değil. 
harp de,irlcrinin ata özüdur. Karınca 
ile ağmıo böceği hikA>e ini siz: bir de 
bô>1e korkunç zamanlara tatbik ediniz 

Elhetıe i ıenilcni istendiği kadar }:İ. 
yememek, ı::i)ememck acı bir $e)-ifir. 
Fakat onu hir gün olup bulamamak &a• 

de acı <k~il. arnı zamanda ıstıraplı, v.e 
göz ya,ılıdır. 

~ jler bugün pasta) ı hasrt't çe1dror· 
•01k, bu, }llfın ekmcgi grmıla aramam;ık 
içindir. 

Har<'adıjımız · her kuruşta, doktü • 
ğümuz her 8\'UÇ >irccckte, sade bizim 
d~ğil hütun \'ıttandasların hakkı olduj:u• 
nu unutmıyalım. Tasarruf ve Yerlimal• 
lar Haftasında f:Özümüzün önüne alacıı• 
iımız: ıe)ler bunlardır. Gerçi bu hafta 
dola}, Si) le ı;ok Şt}ler so}kndi, eok şey· 
!er }'azıldı. Fakat bunun uzcrindc )-al • 
nız hafta olarak değil, > ıl olarnk. )ıllar 
olarak durmak gerektir. Her serde ta • 
nrruf caizdir. Fakat tasarruf fikrinin 
yayılmasında asil! Yalnız burada ka. 
lemlerimizi, fıkirlerimiz:i, du5unccleri • 
mizi aa.rfedehilıriz ve hu katİ)en isnıf 
Hyılmaz. 

Mümtm Faik FENiK 
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C. H. P. ıildi ma(mda 
( Başı 1 inci fiRY1ada > C -

yarun kan !ngil!z at \'e kısraklnrı 1 (~ ~~ 

Güllü ile Dcnıirağanın Hasan söz· 
lü ıdılcr. H.ı•an, Kuıluduiiün'i.ın cesur 
~e baba)il;it dclikanlm olarak tanınır
dı •• C.ullu } u lııç ~orm.ı) ın .• O da char 
ko) !erde guzellıgi delikanlıların ııı';ı.ın· 
da sezen )osm:ı bir kızdı. Doğrusu }a, 
hutun Kutludu unluler, bu iki genci 
lııribirlerine ,ok ).tnışıırmı•lardı. Gül
lu nun babası Mehmet Ça\'uş, bıraz 
zcngınlik duşkun ı, son gunlerde para· 
).ı, mııl.ı fazla kı)met \eren hir adam ol· 
duı:u i\ın, ılkın, babasından kalan S 
dunum t.ırl.ı ıle 1 donum bağından ,.e 
bır çıtı okuzuoden b şka malı olmırıın 
H.n.ın a 1'ızını \ermek i~ıeıııemı~u. 
Kuıludu Len un ileri gelenleri ısrar e
dinle, o da fazla direlıemedi. Hani, ne 
(_,ullu, Huan'dın }iğiı, ne d~ l-las:ın 
(,ullu'dcn guıcl kız bulabilirdi doğru· 
su .• 

l!aun'la Gull..ı sözleşmeden önce 
çok k.ırşıla1mışlardı Ama, ııncıık bir 
kere kon pbılmi !erdi. O da bir öyle 
\.tkti Jeğırmen arkında.. 

Mehmet Ça\uşun dere içindeki de
f;irmen )anımla boçtanı \'ıtrdı. Hirgün 
(,üllu degirmcn arkından su ÇC\ irmiş, 
bo tanı sulurordu. Değirmenci deli Hü· 
Sc} in bunu gorunce, dış:ırı fırladı, genç 
kıza olmadık Liflar ı:tmi)e başladı. Tam 
o sırad.ı, değirmenın suundaki bağın
da uzum ıoplı).ın lkmırağanın Hasan, 
da}.ınam.ıdı, indı aşağı)'ll .• Gülhı0

)·e zn. 
ten gu lu \'l!rdı Deli Jfoçe1io'in .üzeri
ne >ur udu Asır laflar sö> lcdi. iki de 
t k.u ıııtı Dclı llusC}İD değirmene dar 
kıl~ 1$tl 

Bu hale şaş.ı kıılan Güllü, arakta 
dimdik duru)or, Denıirağa'nın llasan'a 
b.ıkı)ordu. 1:1.ısan bu sırada arka,ına 
donup de nrkın )anında Güllü'}·ü ken· 
dısınc bakar gorunce, daranama)·ıp rn· 
nına ıtiııı. 

Gulhi !.>İT adım geri attı. Sonra, gü
ler~k ).ıoına )aklaşmış olan Hauo'a: 

C:ıelme Hasan, dedi, söz olur .• 
ifa o da}an:ım:ıdı. Yuıkundukıan 

SOn!'ll: 
- Sôz oha da ne çıkar, diye ce,-ap 

vcrdı.. Seoın gozlerin benim içime köz 
auı ).ı •• ........... _. 

- G.ui bırakmam seni Güllü.. 
Gull uı:ıncından kızarı)or, ne sör· 

li)ec •ını de bilcmİ}ordu. Yalnız, için
de bir burkulma.. )'Ureğinde bir )'anma 
' 1rdı . Korktu babası görecek di) eo .. 
Demir anın Ha~ao'a hiç bir söz di)e• 
meden, >anından kaçtı .• 

- Gullu .. Gıillu gitme! 

*** O günden sonra, Hasan hiç bir i, 
gorcmemi)e b ~ladı. 30 )'llrtm buğdnyı· 
nı h rma dan 10 gunde knldırabildi .• 
Bağını komş lar bozdular. ' )·arım buğ· 
<la> emmısının da' arlarını ı;ütmİ)'e 
haşl dı Alaca karın! kta }Ola çıkı)or, 

Gullu nuo " on nden ı;eçedcen biraz 
eı;leni)or, sonrı da rlarla ya) lanın yo
lunu tutarak ı::ece kö}e dönuyordu. Onu 
ç k ıam.ın, k e bir s:ı:ıt ötedeki Ka 
yapınar·ın basınd kına! çalarken gö • 
rü)orlardı. 

Demiraii 'nın Has:ın'dı bir sessiz -
lik. bir d r,ı..'llnl k başlıt.mışu. Nerede 
hlmışu H a ı ın delikanlılığı.. Sanki 
du ıinlcrde la) çıkart.ın, sin sin o)·nı· 

Yazan: Naki TEZEL 
)apınıır'ın başında r;uıla)ınca, oturdu 
}anına .. llasan'ın Kııılııdüsün'dc en )'a· 
kın akrabası ela ihtiıımlı ... ':)undan bun
dan konuşıular •. rn sonunda. ihti)ar, 
l-lasan'ın derdini i) ice iiğrendi. Hoş bi· 
li}ordu ya .. 

KöJe döndükten sonra ilk işi -'lch
met Çanışla goruşmek oldu. n.ı,ka ı:;i
renler de oldu arau ••• Mehmet Çıı\'U~un 
gönlünü ettiler. Güllü'>·e Hasan için 
söz ke<tiler .. 

Güllü'nün de, Hasan·~ da nruk İs· 
tcdiğı olmu$tu. Ah biribirlerine bir ka· 
''Uşabilseler .•. 

Nişan }'llflmak \'e düğün hnırlığına 
başlamak ll1ımdı. rnkaı lluan·ın hıı • 
zırda hiç parası olmadığı gibi, sataoık 
malı da )Oktu. Ç.ıre<İı, Ank.ıra'daki hir 
fabrika)'ll girdi. 

Her sah:ıh erkenden )'ola c;ıkı)'or, 
hir <antte Ka}'as'n geli)or, Tirenle fahri
ka)a gidi)ordu. ı\kşanı ancak 7 de ki>
)e döncbili}ordu. Ahlığı 1 IO kuru) giin
dcliği birikıirecek, bununla dıiğüo )3· 

pacakıı. \'ar kU\ etİ) le ç:ılı)nıt)11 b:ı,la· 
dı. Ha1an tiren parası da \'ernırmek i~;n, 
Ka)'ll~'tan Ankara0

)'ll, i\nkarıı'dan da 
Kutludüğün'e kııdar ya)an giııiği de 
olu) ordu. 

Amk kış gelmişti. Saat 4,30 olun
ca ha,alar kararırordu. 

Bir gün, kor bekçisi Osman, •aat 
7 re doğru nefes nefese muhtarın e\ i· 
ne gelmi2, ona Hasan'ın rol arkadaşı 
Sarı lsmnil'in ko)e yalnız döndüğünü, 
J~mail'in Kururınar'd:ın heraherce ı:ec;
dkleri sırada hirisinin Ha•an'ın üzerine 
aıeş edip knçuğını, çok ağır )'ar:ılan · 
dığı için Ha<an'ın orada kaldıcını ,.e 
kij)'Iİİ)·e h:ı.her ermek için ko$:ı kop gel
diğini sihledijiini anlatmıştı .• 

Muhtar hemen ~ok:ığa fırladı. A1a · 
!ardan birini n bekçi Osnıan'ı ranına 
aldı. Hızla Kurupınar'ın )'Olunu tutnı· 

lıır .. Çok geçmeden Sarı f mail de bun
lara reıişmişıi. Biraz !Onra, Demirağa
nın Ha~an'ı bir çalı dibinde bitkin bir 
halde buldular •• 

*** Hasan'ı Ankara'daki Kurabi)·e has-
tanesine (2) )atırdıkları zaman, aradan 
çok '11kiı geçıiıli için, hu )'iğiı ı;:enç çok 
kan ka) beımişıi. Ha>·aıı tehlikede idi. 
Rir taraftan tahkikat )·arııladursun, dok
torlar, çok :zayıf düşen llasan'a kan nr· 
mek isıedilrr. ~tuhıar ha ııınede kaldı. 
Aza ile bekçi gece ynruıo:ı doğru köye 
dönerek, Kutludiiğünlülere wzireıi an
laııılar. Gültü'yü ~C\·ip de Hasan'ı kıs
kanan birisinin bıı i$İ )'afltıliını zanne
diyorlardı. Cinayete en c;ok iiziilen Giil· 
lü oln1uştu. Hemen Hıısan·ın yanında 
olamadığına ona hir )11rdımda buluna
madığı için çok üzülürordu. Safak vak· 
tinden çok önce yola çıktı. Hastaneye 
geldiği zaman, güne, )·eni doğmuştu. 
Kapıcı)'a' )'31,·arıp yakararak içcri>e gir· 
di .. 

Doktorlar hastane) e geldikten bir 
saıt sonra, Güllü, beyaz elhi§e)i ''e ha,. 
lıklı iki hemşire arasında bir odadan 
çıkı)'Ordu. Yüzünde birkaç saat C\'elki 
üzüntü kalmamı2tı. Ha~an arıık i)·i ol
mu' demekti. Çünkü on:ı kanını ,·er · 
mişıi .• Ha~an'ın i> i olaca~ını ~öyledik
leri için, kanını ,·erirken düşünmemişti 
hile .. 

Gentlerbirl iği 

Tay. Def. T. 

gücünü 7 -2 bendi 
Dün 19 Mny1s Stndyomunda saat 

11 de Cençlerh rllği ve Tayyare de· 
fi taburu ı:;üeü takımlnn C.H.P. şilt • 
ma<;ı i<:ln knrşılaştılnr. 

Az bir seyırl'I linlincle :ımpılan mııc: 
baştıın sonn kadar Cen<;l<'rblrlll:in!n 
baskı~ı altında ge<;tl. Birinci dcvr!'y ıw:o;....,.,....1i"'1 

3-0 bitiren Grnçlcrb·rıır:ı ikinci hnf
tnrımdn dnhn dört gol ynpmnk fır· 
satını buldu Fnknt b 1 birer fırsat 
)'akelıyen HOsryln'ln )·aptığı goln 
bir tane dr pennltırlnn llllv<> elmC'k 
ınıreı lyle ıtllcllilrr snhntl:m 7-2 ayrıl· 
tlılnr. 

Onınun hnk<'ml B. Faik I<ökay 
rlı. Takımlar: (;l.'nCIPrblrllr:-1: 

Ilnyrullnh, Ali Hlzn - Rlzn, İbra
him - Hnllt - S nııcıl, ~elim - Aı:lnıın
llaı:an - Ali - Mustafa. 

<Bu tnkımch birinci tnkun kııdro
ımnn dahil: Rahim, AhmC't, Sellm, 
OmPr, Krşfl dün O> namndılar.> 

Cüc: 
Fuat. Tank - Mustnfn, Fethi • fs

mall - BPhç<'t, Rlza - M< hmet - Fü
ruzan - İhs:ın - Hüseyin. 

C:üc takımı hlrknc: mııc: sonrası 

lcln fımit w•rl'n dd:,,rıı VP. bilgili o
nın<'ulardnn kurutmuştu. • 

Elf opu birinciliklerinde 

Maskespor Ankarygücünü 

1 - 10 yendi 
Dün sabnh ımnl 9.4~ te An'lmrn el

topu b<ilge ö rlnclllğl müsnbaknlan
na l!I Mnyıs Stndyomundn devnm e
dılm şiir. Hnkem Haluk Heklmoğlu
nun idaresinde Mns!H•srıor - ı\nknra
gücü armıındn ynpılan mnc:: bu iki 
ku!Ubün henliz oyuna yen lbnşlnmıs 
olmalarına rn!;'llll'n, zaman zaman 
gUzel \'e hnrckrtll grc:mlş '~ nrot!ce 
de .Maskesrıor Ankarnglicü'n(ın 10-7 
)·enmlştlr. 

Aflcıhk ihhsas 
kulübü aflıta 

birinciliği aldi 

Jngiliz takımının Ankara'da bulundı.;:ğu ıırada 
alınmı~ bir resmi 

Dünkü macta 
..> 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İngilizler F ener'le 
2 · 2 berabere kaldılar 

( Başı ı inci sayfada ) 1 ııordCım. tık dlkkntın'ıl cekcn nokta 
tuttıolculnrınııın atletik kabıllyetl 'c 

Zeyn~I, Ômı:rı - Fıkret, lbrnhlm, Me- ~n)çt l)·i, antrene calıilll•& olmalarıılır. 
llh, .Naci, ıı ıt. Topla cıkısları, a)nk ve katnlanna 1111.-

.\laçı gene M. La\<rİe idare edi}or· klmheuert mUkeıruncldlr. Tek kusur 
du. l>)una fenerbahı.:eliler haşladılar. olarak IUzumsu;ı: >ere fB\'Ul yaptıkln • 
l akaı oldukça şiddetli e-en rüzı;ılıı ar- rını ııurdu.ın. Oynadı{:cnıız takınılnr a -
kalarına alau insilizler ilk hucunıu ko- rasında bi hazırlanmış olnn Hnrbl)e 
la)·ca kestiler. \'e fencrbahçe )Rrı saha- takımı, en teknik O)'llt)'nn da Fencrlıntı
$ına )erleştiler. ilk dakikadan itibaren e<:dlr. Fenerliler oyun tnrzlnrı bakımın· 
mi afır op..ınculıırın son derece enerjik dan ımnn tsko<.: ekiplerini hntırlnttılar. 
\e iızamt derecede hızlı tl)nad~kları ı.;ö- L'n ty O>'llneular olarak Fcnerlıntıce· 
riıllı)·or. Fener müdafaa$ı hiııun ı;a)re- den Clhad'ı, Galatasnrny'dnn Enver \c 
ti>·le çalı~ıısı halde profcs)unellerin hı- Arlt'I, Genclerblrfü:lndcn l\t. ı\ll'yl kny
zını kc.smi~e ıorlukla nıu\'r.lfak nlU)Or. dcderlm. nııhassa Cihat en ~Okack in· 
Bunuııla beraber inı;iliılerin bu ıııüda· clllz proresyonel taktrn\arındn lılle yer 
fa.tıı geçel·cklcrini tahmin euirt:cck a· alabilir ... 
limcılı:r gii1üküp>r. Nitekim 6 ıncı da-
kikada l'crııon Cihııı'la Muaııınıer'in a
rasından l,;apugt topu ağlara taktı, Bu 
golün fcııerlileri harekete g~irmcsine 
rağmen İngilizler kati hikimi)ctİ idııme 
edi)orlar. 

Fencrbahçclilerin zaman zaman par
lı) an sayrı:ıleri, hücum haııının topu lü
zumundan fazln oyalam:uı yüzünden ne· 
tile 'eremi)or. Profcs}onrllerin sert 
hamleleri uzi)eti fenerbalıı;clilr.rin a • 
lerhine çe,iri)or. Hakemin dün oldu · 
jtu gihi bugün de sert hamleleri çok 
mü~amahakir karşıladıAını k•ydetmck 
kahildir. 

Cihad'ın gayretleri 

Akdeniz' de 
muharebe 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Bu raporlara göre bfr italyan kru
vaıöril baUrılmıı, başka bir kru\'a-
7.ur ue ağır hasara uğratılmıııtır. 
Bundan baııka bir ltalyan torpidosu 
ağır hıısara uğratılUığı gibi bir hU· 

lclıı satış koşusu idi. Lkramlyesl 180 'İJ-
llrn, mcsafP.s!"1800 metre idi. Yazılı -
olıınlardnn Yılrlız ile Şahln'tıı girme- ~ • 
nır•lerinrlPn koşu iki ~arını kan ııra- Bu akşamki nöbetçi eczane 
sınıla yapıldı. , \,!~nkayı.ı E..:.cant:sı .Pnı. ... r ., l. ·' 

fü;as!'n ı akıblndrn ı,;ok ku\'clll o- ı:.ı b t 1 .,.11nu 
· II 1 no e çı o an eczane pazar • 

lan B. Sual Karaosınnn ın €'\es s- d d 
mlııd<'ki doru atı kO&U> u iki boy nra I e nooe.çı ır. 
ile kolııylıkln kazandı. B. Fazlı Ko- ·ı ren seferleri 
cngö1.'ün Cülu ikinci oldu Znman Haydarpaşa _ !Samsun -
2.10 dnkikn idi. ::'\lüşterck bahis gaıı- Jııkendcrun ~em • 
~·an 10:5 kuruş verdi. ıı. l'ni aan ~" w &aıı - ı>cfl ıııt>e 

Üçüncü koşu : 
Kuvel koşusu kli. üc ve daha yu

karı yuştakl )erli saf kan lnglllz al 
,.,. kısraklar !çindı. İkramiyesi 450 
lira mcsafı!s! 2000 melı e idi. Koşuya 
döı t halis kan drdı. B. Sallt Hnll
mın Romans lsminclck! al kısrafı 
başlanın işareti) le bcrnbl.'r öne rlus
lU ve ruklµlcrinln kenıllslne yaklus
mnsma me)·d rn verın!'dC'ıı rahnt re
lıul hirind oldu. Bu koşudu kendi
sinden btr şey beklennıiyen ll. Avni 
A)nngö1.'iin Yetişi iklnd B. Ahmet 
Atmnıı'ın Goncası Ciı,;üncli oldu. 7..a
nıan 2.12 dakika idi. 1'1Uştrr<'k bnhls 
ganyan 125 plfı5e sırasl)·lc 125 ve 
340 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu : 
Dört \'e daha yukan yaştaki yeril 

)"nrım kan lngiliz at, kısrak ve ldıc
ler lcln cnlı manllı bir )nnştı. lkrn· 
mlyesl 28:5 lira mesafesi 3500 metre 
klı. BU koşuya yazılı olan Alceylan 
glnııedlğinden )'nns ne hayvan ara
sında »nııluiı. Kendislndrn mühim 
şeyler beklenen lbnl Rıııho ldman
sızlıf:ı yüzUıırlcn evelkl haftanın ı::n· 
llbl Yıldı;;'a koşuyu vermek wrundn 
kalrlı. 

B. M. Akı;ura'nın Yılclı1.'1 rnhnt rte
rıec-ek gih! hirincl, D. ~a•nı Polatka
nın tbn~ Hndyosu ikinci, B. Nec<lcl 
Alparslan'ın Şahini Qçüncü oldu. 
ZamRn 5,27 dakika idi. Miişt,.rok bn
hls gnnyan 2.25 kuruş verdi. 

Beşine; koşu : 
Uı,; ve dııha ) ukan yaştaki snf 

kı:ın arar> at ve kı~rnklnrı ıçın han
dikaptı. lkrnmb esi 450 lira mesafe
si 1800 metre ıdl. On bir ha)' ıın a
rasında )apılan koşu cok ı:iizel oldu. 
Bununla beraber start iyi değildi. 
Bu yliı.ılcn Onnl c:ok önden ı;ıkarnk 
rakiplerini !'peyi aclı. Fnknt 'fomur
cuk k<'ndisinl hırnkmadı. üc yüz met 
re sonra kendisini ynknlıynrnk gcc:tl. 
Dlı-ter rakipler hllhassn Sava 'J'omur
cuf:u )'ııkulnmak için c:ok ui'?rnvl ı Is!' 
rle B. Dilııdar GHnrlny'ın Tomurcu· 
ğu bir hor ura ile ko>u~ u kazandı. 

Tuf:hııy İsmail Hakkı •rckçenin Sa
vası ikinci. bir baş ara ile B . .Fehmi 
Vurnl'ın Tara7.nı üc:lincü oldu. Za -
man 2,11 dn.kika idi . .MUşterck bahis 
~anynn 3,35 plüse sıras!yle 125, 120 
ve 215 kurus verdL 

Altıncı koşu : 

cum.:ırtt.'lil - p.:ı r 
Anka n lıı.n ıo.oo e.:ırsamba - cu• 

mıı - pazar - pnzartcsı 

samsun n 10.40 perı;embe • cumıır· 
tcsl - p zartesı · salı \'anr. 

hkcnderuıı u 18 3J perşl.'ml>e - cı.M 
murteııl - pazartesi anlı ~arıt· 

tskeııdcrun dan o.02 snlı - pen~bl' 
cumnrtesl • puzar 

San.un'dan 7.80 ı;alı • peracmJıC · 
cum ıı tesı - pazar 

Ankarıı ıitın 20.25 carşambıı - c-ıı· 
mn - vnuır - pazartı,:sl 

Ha~darpa&a'ya 12.35 peraeynbe ' 
cumartesi • pazartesi - salı \I' 

rır. , 

Ankara - Erzurum -
Diyarbakır treni 

Ankarıı dan 15 00 carsambadan "'1' 
kn her ı;ün, 

Erzurum n 8 00 cumadan baska ııı' 
~Un, 

Dlyarbakır'a 6.00 cumadan ııaP' 
her gün varır, 

Dlyarbakır'dan Zl.80 cumadan tıır 
kn her eun. 

Erzurum dan 21 00 cumndnn tıaP' 
her gtin, 

Ankııra'>n , 14.04 pazardan bııP' 
her ı;Un. 

Ankara - Zonguldak trerıi • 
Ankara c.lıın 17 lu pazartesi - c:ı.l' 

•ıııntm • cuma - pazar 
ZwıııuldaK'n 10.88 sa ı - ı:~rıeuılıl' 

cumnrtcsl - iıaz:ırt si 
Zon.ıuldak tun 17 05 salı - per1elll 

be - cumarıc~ı - pazartesi, J' 

Ank;ıra )'a 11.50 car&.ımbn - cu:r. 
ı•ıı.:ar - salı, 

Ankara • Afyon - İzmir tre:; 
Anknra dan ı,,.20 ı: zıırusı • 

mtıe - cıomn - pıız r, (Q' 
Af)onl.an 6.2., salı - cuma -

rnnrtı:sl - pazartesi r 
ızmır e 20 25 ı; .ı • cuma - cuın' 

tcsl • ıı.ıznrtcsl 
Jzrntr'dcn 9_.._, salı - perıcmbe • tfl' 

mnttesl • pazartesi , 
Atyun dnn 00 10 carıınmba - cuııı' 

pa;ı:nr - salı, 
1

, 
Anknrn'yn 13.:!0 caraambn - euJll 

pazar • snlı 

Ankara - Afyon - AlsancııJı 
treni ~· 

Ankara'dan 15.20 snlı - car&S 
cumartesi - pnzar • 

At)'on'dan 6 00 carsamba- ııerr&' 
be - p r r • p ızartesı • 

Alııanrnk'a O 30 ııerııcmbe - ~ 
ııazarteıJI - Balı ,. 

Al.sanrok'tnn 00 01 pazartesi • el' 
ı.:ımba - cuma - pazar ti' 

A!Jon'dıın 00.10 salı • ııenıet' 
cumnrtesl - pazartesi, • 

Anknra'ya 13.55 salı - pen;etıl" 
cumartesi • pazartesi 

y:ın o de •ildi. 
Kıh ün ilıti) ırı (1) birgün ona Ka· (2) Nümuneo hutanesine, Guraba 

huıanesinden galat olnrak kurabi,·e hu· 
tanesi deri er. 

Yüksek Zlrnat EnstltUsU tnlcbclc
rlyle Ankara Atıcılık lhtlsns. Kulübü 
Azalan arasında dUn Polilcondn bir 
atış müsabakası )'npılmıştır. Müsabn
knlnrı Beden Terbiyesi Umum MU -
dürü General Cemli Tnn('r \'e birçok 
zevat ile Yüksek Ziraat EnstıtUsU ta
lebeleri, kulUp mcnsuıılnrı takip et
mişlerdir. 

Fenerbahçcliler bu dL"Vrede fazla gol wnıbolu da batırı!ını§tır. Hizlm ge
)'t'medi> e bunun en mühim llmili Cihat mllerinıi:ı; hiçbir kayba ve hasııra uğ
oldu. Cihat hııı;ün ırk ha,ına hir takını ramamıştır. Bu harekat ııu suretle 

Üç ve daha yukarı yaşta ve yıl 
!cinde koşu kazanrnamıs saf kan ln
gll!z at ve kısraklar lclnd!. İkrami
yesi 300 lira mesafesi 1800 metre i
di. üc sn! kan arnsıncla yapılan ko· 
şuyu B. Ferruh Af:an'ın Sifkap ls
nılnrt,,kl al atı knzandı. B. Mekkl'nln 
Ayfer'i lklncl H. Fahri Koçka'nın 

vnıilrti üçüncü oldu. :.ıuı;tcrek bnhls 
ganyıın 120 kuruş wrdl, 

• Ankara - Balıkesir trerı~· 
Anknra dnn 20.25 carsnmba - c 

(1) lhıhar Muhtar. 

Hav r una 
an r ma 

Yurdun her tar fmda Türk Hava 
Kurumuna ya, ım, bııtun hızıyle de· 
vam etmek eı..ır. Yurt aşlarımız, ha
va ordun uzu 1 lıı;ı:metıne can ve go
ntılden ko ına .ta ve g.ıçlerinin yet
tıgı nisbette yardım yapmakta ade
ta yarı~ etmek ed.rler. Son giinlerdı! 
yurdun muh elıf yerlerinden yapıl -
mış olnn y r ımları ~ırasiyle koyu-
yoruz ı 

Adana' da 
Adana'da : Milli mensucat fabrika-

1>1 .aratında'l Turk Hava kurumuna 
beş bın lıra teberru edilmiş, fabrika
nın, mıllı havacılığımızı kuvetlen -
dırmek yolundaki bu değerli yar -
dımına kurum başkanlıgmca te:lek -
kur cdilm ıtır. 

Ankara' da 
Ankara·da Turkiye şeker fabrika

ları nn nım şirketi, Ankara değir • 
mencılık rketı (500) zer, Borla 
Bıraderler ticarethanesi, İstanbul 
eczane i sahıbı Huseyin Hüsnü Sarı 
( 100> zer, d ı.;cr bir kısım vatandaş
lar {614) lıra; İstanbul'da: Kuru -
kah\Pci Mustafa LO,tfi, yağ taciri 
Hayım Yuhay (300) zer, Abdurrah

-: CEMiYET HAY ATI .. 

Siyasal Bilgiler Okulunda 
Siyas:ll Bilgiler okulu tnlebelerl 

dün ve ev,..lkl nkşnm tnlebe \•ettler!
ne güzel bir konser vermlslerdlr. O
kul talebelerinin hnzırlndığı hafif 
müzik ve şan konseri d!\vPt111er ta
rafından bilyuk bir ligi 'ılı! dinlenmiş 
ve talebeler konserde büyük bir ba· 
sarı gBstermlslerdlr. 

Bir kahveci öldüriildü 
İstanbul, 14 {Telefonla) - Calip 

ve Tevfik adında ilti kişi Ileşlktıı.''
ta kahvecilik yapan 60 yaşında 
l\tehmet'i, kaı nını bıçakla deşip öl· 
dürmliş)erdir. Polis katilleri yaka -

Alınan neticeler fUnlnrdır: denecek kad~r muvaffak hir O)ı.ıncu idi. cereyan etmiş.tir: 
KulUpler arası her üç atış vnz.lye- O>unun hütıin devıımınca gfüterıliği ''Slkh", "Lcglon", "Maori" lnglliz 

tinde blrlnclllğl 1566 puvanla Aııkn- fo, kal:ıdelikl erc illvı:ıen 42 inci daki - muhrlpleri ile İsaak g,\ eers adın· 
ra Atıcılık İhtisas KulUbU, lklncllıiU k d ·ı ı 1 k d ·a a '\crı en pena tı>·ı ua urtar ı ve aaki Hollanda m:.ıhribl bu snbnh Uç 
1199 puvanla Y. Ziraat Enstitüsü nl- şiddetle alkı~landı. 1'0ak.ıı inıdfüler de\'· sularında 2 kruvazör, ı torpido ve ı 
mıstır. renin hiımcsine hir dakika kala l kor· 

DördUncü ile beşinci koşular ara
sındaki <:Hte bahb•te Yıldız-Tomur
cuk komhlnezonu bir llrnyn karşı se
kiz lira g~tirdl. 

ıı:ızar 

Eskleehlr'ılcn 4.42 be .~ perıem 

martcsl • pazartesi. ,.r 
B:ıhkcslr'e 17.30 perşembe • ctJJll 

tesl - paza rtesl. .,, 
Daltkeslr'den 10 00 salı - peri~ 

Kulnpıer arasında her \·az:l·.··ntte f k r hücumbotundan mürekkep bir ital-
·~ ner \ı.ıruşu e~ıı~ında Clif ton'un a ısı pazar, 

birincilik' lkl·ncııık·. • 1 1c k d ybn motıııa.sı iıe temasa geımı§ıer- 1. I F h ile ı inci hır go c;ı acara 2 • O c•-rc- t Eırkt1ehlr
0

dcn 1.34 
A)"aktn desteksiz: 459 puvnnla A- >i galip bitirdiler. dlr. Mllttc!lk kuv~tıer top ateı.ıl sça- a ya ranSf% arp ma - pa7.artf'sl. 

tıcılık KulUbü birinci, 253 puvnnla Fenerliler ikinci de..:rcde son deTece rc.k ve tJıpil atarak derhal hUcu':lla Anknra'~n 8.ro carsamba 
Ziraat Enstltilsü lklnd, Çökerek: nQzcl o•~ndıl•ır, rUznArı da nrkn.sınn a· geçm!ııtir. ~ kruvazöre isabetler • 1 ' • 1 ' pazartesi. 

• J" " • k d dıı · · B ıd dü esır erın' sa ıverıyor 501 pu\•anla Atıcılık Kulilbli birinci, 1an tnkıım lnsun kUdretlnln UstUne cı • ay e mı~ tır. B§ta S' en ve §- p 1 • 
06 1 ZI Enstıtn Ü iki 1 nıan !il ti'lAsına kı:man<la eden kı U· osta saat erı gt 

4 PU\'an n rnat s ne• 'kan bir ııa>-ret snrte<lcrck bUtUo devre vazördil o'.ı)'Ük bir vangın ,.ıkm"' ve Vlchy, 14 a.a. - Harp esirleri mü- * TaahhUUU 18 e kadar, Adi 
1 

Yatarak desteksiz: 60G PU\•nnla tAı- btıklm o)-ııadı ve Mcllh'ln n)nltı ile iki " " ""' dUrlUCU b!ldlrlyor: kadnr. 
cılık KulnbU birinci. 530 pu\'nnla güzel gol cıkararnk maı:ı 2-2 oornber. ~~:~ö~~~~ 'ıc~~v!~:: :~~h:::a o~:,~;: ltalynn hükümeU, 1tnlyn'dn ı:öz H nstane telefonları 
Zirnat Enstitüsü ikinci. llkle bitirdi. "' altındn bulunan bütün frnnsız hnrJl 'l':r NUmune 1577 • 1578 

Umumda her Uç vaziyette ferdi bl- Macın tıakeml ve Jnglllz futbol karı- dUğti zamnn baştan kıça kadar alev- esirlerinin serbest bırakılmasını kn· -f:r r:Uth:ıne '2818 
rlnclllk, lklncU!k, ilcilncütilk: 1eslnln reisi Jll. Lnwrle, mııçtıın iOnrn !er içinde yanıyordu. DllıımRn tor- bul eltil:lnden bir subRyla 136 erbaş -(:( Askeri G9Sl 

Birinci: Ferit Koper 263 puvan, bir mutınrrlr!mlze "fClr:k rutbolu \e pidosu ağır hasara uğrntıldığı gibi ve nskerden mürekkep bir kafıle 13 * Belediye Z?:S:! 
ih1ncl. Müslehettln Mete 22i puvnn, ruıt.ıolculnrı hnkkınılııkl miltalealarını hllcumbotu da batırılmıştır. llkıkfmunda Gronoble garına gelml&- * Ace!e lmdnt otomoblll 1521 
Uçiincn: Klızım KöylU 227 Tl\'Van. ,1)>•le anlatmıştır: Jngiliz. Akdeniz filosunda tir. 

Umumrla münff.?rlt \•nztyette blrJn- Yangın, ihtikar, arızll 
ellik, lklncll!k, üçllncUIUk: "- Türklye'de miltektımll ııır tutbol bir değişiklik olmadı -tr Ynnı:m halıl'r \'mne telcton. oO 

A~·aktn desteksiz: birinci: Ferit Londra, 14 a.a. - Daily .l\lail ga- -tr lhtıkllr Uıbnn: 2911 
~!~~?!~!';. ..................................... Kop~r 83 puvan, ikinci: 51mı Ertnn- PU\'an, Y.7~E., Yatarak desteksiz: zetesinin İskenderlye muhabiri .Mi&· Tutumlu ol: bahti)'ar olursun. * ı-:Jektrtk, ha,·agaıı. a.nzn ıS46 
: ı s,.1 77 puvan, üçüncll: Kazım Köylü birinci: Nuri Vurnl US pu,·np. t. K., ter \\'. F. Bartın, Japonya'nın har- of;( su isleri : 5575 ~· 
! 1 iik~ rok, w i 72 puvan, c:öker,..k: blrlnr': Sunt Kn- ı ikinci: Fent Kopcr 91 PU\'an, !. K., be girmesiyle Akden!z'deki lngill:ı Yürü. Parandan ve sağlığın • -tr Telefon Arıznsı merkez 1206· 

1,ı1· 
i israf rok, i ynlı 86 /ııuvnn, ikini'!: Fertt Kop"'r üı:üncli: 'l'urhnn Uğur 91 puvan, Y. masunun durumunda hlc tılr deClelk· dan kazanırsın. eehlr 5G7S. ıetılr le! 02, eeblrler 
i Tuarruf ,·ar. : 86 ııuvnn, Uc:Unrn: Rtfat GPtek 83 Z. E.. ilk olmadığını temin etmektedir. sı 03. nJnn, haber ,·erme 04. 
................................................ Taksi numaraları ~ 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliililİ a:trı.ı~~~ cl~=~~a~~~~~~~:a~~ d; 
kiimi terket.mekteki tehlikeyi ıyıce in baş ucunda, bir kaç saıı.t senin ke• a)rılı)ordu. Sesini du~nıak, hiç ol· varı: 1070, Yenl&ehlr: 5555 - ~ 
görllyordum. En kötU sarsıntılara, o ülvi 5esinin bana tavsiye ettiği ma"a kolunu, ellerini tutmak, oııa bak· ı G222 - 6333 - 5656. / 
sebep olsa, hem kendunin hem de fedakarlığı tahakkuk ettirdiginıi bir mak, \'arlığını hi\\ctnıek ihtiraciı le ~i· ~ 
başkalarının hayatı pahasına bile ol- an dü~ündii'TI. Bı. ı;:.ı etle ce.:anıı çe· J"nic> le huluşmağı çok i~ıi)ordunı. I.a· 1 
sa, mücadele etmege karar verdicim kip, cençlie,imiıı se .. gili arkadaşını kin o henimlc )ainız kalmaktan çekini· 1 ~ 
bu savaşta, mağlup olmuş gibiydim. mezarının başına kadar takip etme- >ordu. O,':luma gclim·c: hu hir lıa>;ıl 
Fakat iımıtsizliğimi maskeliyen, ğe daha layık tıir ~<imse olacaktın. nıİ)tli, bilıni>orum ama, onun !'iidonic-
muannit bir i.ımit havası içinde lsrar Yorgunluk ve kederle tahrik edil - ııin üıcrindcki ıe,iri ı:iııik~c arııığ ı hal· ( S lJkkA 941 )/ 
ediyordum: "Arıııı.1 burndll temc..Jli miş hislerimin sükun bulduğu bir dl', nhirde kcndi,inin hunu arrn t•ııiği - } anun ] tJ!' 

BAKİR ADAM 
man ve Meh'Tlet Ali, kuyumcu Bah- Yazan : M arcel Prevost 
çıvanoglu Vaksavanof (250) şer, 
:ya taciri Mehmet Nacar (200), Yor

• Çeviren: Mihri Geray knlnııyacak ya. Gidince Sidonle'yl anda, belki de ayrılıktan sonra neti- giirülınii>ordıı. ,\l ctrcsiınin kı11eııinc çe· 7.80 ı>rogrnm sa- , 19.30 aJnnB ıış 
g ene ben ala.ca""ım,. diyordum. cenin böyle olacağını tasa\'vur edi- 'irdij;i yüıünde, c-ckc hana karşı gu•· nt lerl. ııl' 

TEFRİKA No. 21 eo 733 h tlt _,ıı ~ Zira kendine çekmek istemediği yorı.lum. Marie - Angclique0 in artık ıerdiği u tuhaf u)'allık ifadesini scıi- · n parça- 19 4:1 konu"';;,ı ,. 
gi Keşisoclu Huseyin Kiınm, Fahri hareketime ne çok benzeyebilirdi.! beraber onun özlinü bir kaç satıra 
Kaş!ı:al, İstavri Promidis. Arif A- Her şeye rağmen muvaffak olmanın sıkıştırmak istiyorum. Bu benim 
lemdag pazarı (100) zer, Oğuz ve verdigi gurur, bende acı bir haki- arzum, iradem ve aşk hakkındaki 
Afif 75), Huseyin Kent (50) lira; kati telifi edemedi; bu hakikat bu bilgimin, sahibini sevmekle beraber, 
Eskışehir de İsmet paşa İhsaniye sefer Sıdonie'yl: kollarımın arasına esirlikten kaçan bir kimseyle müca
koyiı halkı (308), Kadıkuyusu köyli aldığım vakit gostermiş olduğu nza. delesiydl. 
(198), Bungeşik köyü (98), Çifteler on dört yıl evel ilk suçumu işledi - Çok kuvvetli dahili bir tesir, sı. 
Korhasan koyu (92), Mahmudiye ğim zamankinden daha az oluşuydu. donie0 nin eskiden kendiliğinden ba. 
nahiye i <87), Lutfiye köyü (8-0), O kadar defalar takdis ettiğim bu na ait olmak için duyduğu o bara 
Kızılinler (49), diger bir kısım köy- odadan nyrıh~ımız çok hüzünlü ol - retli isteği, bir korkuya çevirmi:;ti. 
ler ve halk tarafından (856) lira ki du; otomobile binip, batan güneşin Evet, aynı çatı altında geçen hayat· 
hepsı 0768> lirn Türk Hava kuru- hafif san ışığı altında dönUş yolcu- la, biribirinin yanında duyulan 
muna teberru edilmiştir. luğumuz, adeta bir kaçma oldu. Bey zevkle, birbirine aslA kötl\llik yap -

/zmir'de hude bir gürültüyle, içimizdeki mamak arzusuyla kabili telif olabi-
lımirdc m.ınifaturııcı E. Rodiıi ( 1000) karışıklığı saklamak için konu~ma- lecek, tuhaf ayrılış hadisesini taf -

:Mustafu Cıınılıazoğlu (GOO), Jak ğa cebri nefis ediyorduk: La Gatl. sil etmek için ı;ayfalar ve sayfalar 
Amaclo ,,oo. S dya Kanyas 300, Ra· re'e vıırmak bize bir hafiflik ver - ~azımdır. Arnal'ın evelce kalmış 
§İt P lnnduz 300, A. özmlrza 300, di, çünki biribirimiz.den ayrılabil - olduğu zamanlardaki gibi Sidonie 
Sami Tatarı 300, İsak Herrısl 200. dik. de hasıl olan krizi gene geçici san. 
Nuri Sava.5 200. Tahir Baykara 200, Samuel iyi dinle: bu soğuk buse, dım. Kendime hakim oldum; Onun 
K ım Serter ıoo, İpekçi Vlktor onun benden lialeıtayin diyemiye- endişesini yatıstırmak için kendi 
Plzııntı 200, Kazmlrci Muiz Snban ccğlm, fakat anlıyarak aldığı sonuncu arzumu öldürdüm. Bu suretle za -
ve Bcnedova 150 lira bnğııılamışlar- buse idi. O günden beri yarım sene vatlı Aubiac zaferimi yenilemeği 
dır geçti, ıu yazdıcım tarihe kadar tam umuyordum. Lakin Gimdi Sidonie 

Slvrihlsnr'ın Karad<ıt köyünden 1 beş ay on iki cün ..• Bu tehlikeli ve uyanrktı. En pederane okşayışlarım-
bayan Fatma Özyılmaz 50 lira ver- acıklı devri anlatmak için, koca bir dan bile ılipheleniyordu. Halbuki 
mlşlerdlr. kitabın sayfaları llzımdır; bununla bende yalnız bunlar kalmı§tı. Mcv-

, 

halde, onu benden ,hangi rakibin beni işitmediği sırada bile, iztirabı- )ordum. Benim 1:ıyahınıcla anlaşııorlar lar (Pi.) lusal Eko~0 rıl 1 

uzaklaştırdığını biliyordum. nın bağışlayıcı tesirini üzerimden m•}<lı ! Onları bilafasıl:ı bir~ok giinler 7"15 ajaruı haber- Arturma Jo>'tlt ,r 
• · · · · esirgememesi için kendisine yalva- ta<arrut euim. En kısa muha\erclerini lerl. adma 1kt~ •1 

Şimdi bana cevap verdiğını ı&ıtı- rıyordum. Ne yazrk; Her şey bitip- hile dinll·dinı._ Şüpheye sebep olalak S 00 hntlf ıınrcn- kili Sım 03' ,,r 
yorum, Samuel; ı;eni duyuyorum, de Sidonie ve Arnal'le birlikte ka - hir ~C)' )Oktu. Hüıün israr ıma raj':;men lnr (Pl.) 19.55 karı&:.l' • 
çünkü senin dostlugunun hafızama birden şatoya dönünce, bir turlü hiçhir ~"> rakalı)amadı m. Zaıen heni S 15 evin snatl kı ve tOrkOlt~ 
saçtığı ilhamı, ihtimamla sakladım. def edemediğim ihtiyar iblisin beni tarakkuza dawı eden tesadüf oldu. 8 30/ 20 15 radY'O rıı 
Bana diyorsun ki ı ''Sldonie'ye karşı be· ıs.45 muz k pro-

1 k ·nc1 gene zaptettiğini az zamanda anla- ı kidenbcri Si<lonic0 nin llaire•i tesl .. 
beslediğin aşkı, şeb~et e esı en gramının son kıs - ı: t 
kurtarmak için bu vaziyetten istifa- dım. nirnkine hiti~ikti. Yalnız merdiven ara· mı <Pi.) 20 45 b r ba~ 
de ermen lazımdı. Ahval da bunu Ölmek halinde olanın 11pf nefe<İ· lıjlı iki,ini 3} ırı)tırdu. Sidonie çornk- 12 30 ıırogrnm, sa- küsü ııtre11l ,.(ft' 

icap ettiriyordu: hadiseler Sidonie'- nin artık mübarekle)tİrenıİ)'eccği bir ken ,.e hiıi,ik c;anıa1ır od,ımıılaki bir at ~::; :.~:e'ıııı:"' 
nin arzusu, senin yaşın hepsi.. •. , l;la- nıııhite diinÜyıırduk. Daha kapıdan ~i· hiL11ıct~·i kadın ona ncllret cııiği sıra· 12.33 kanıık aar-
yır Samuel... Bence erkekle kadın rer ~irme.: mütarekenin ~ona erdiğini kılar mi ~ 
arasındaki nşk, ruhlarla vücutların his,eııik. lard.ı. bu h.ıl tanıami)'le uıhii giirünü· 12.4:5 ajans haber· ll.10 ıarkı ve 
birle<-mesinde çocnkra bir fark gö _ fakat )ortlıı. Seneler !(cçıik~·e bu kaııaki hj,. ıerl killer ıJ 

" ~ :.'\tüt.ıreke \Ona ernıi~ıi; i lln ..ı• ş 
zetmeksizin kendilerini mutlak bir nıct~i kaılına da arıık hiç ihtİ)ilÇ knl· 13 uo peerev, ear- 21.30 Kim»" ,.r edilmemi,ti, Kurduğumu1 ü~üılü hir· ıtrı'. 
Surette bı' rleşme"e ııevked•n cazı' . ç d ,.. 1 · •· kı ve semailer ll.45 radYO ' " ~ lik hirkaç gün ,akin kaldı , her lıirinıi, mıımı,ıı, ama}ır o ası .:-1< onıc )e 1 
bedir. Yalnız bacına ruh nedir? Yal- 13 30/ nı orke trn& · ' 

v kar~ım11dakilcri tetkik aliyor ve Lehri mah,ııs kü~iik bir salon haline ı;cıiril· ftl~ 
nız başına vücut nedir? Bunların ncfıs cdi)orduk. Yemek zamanlarında mişıi. idonie ile olan komşuluıhtnıu· 14 00 karısık ııro- (Şet: Ferit ıJI ' 
her ikisi de ölüme müncer olan iki birleşi)orduk; mat tahtadan ıez)iııaılı t'l'nm (Pi.) \'lvııldl. 13Ct ,r 
ifadedir. Ruh ruhla, yahut vücut 1un devamı da hiç kimsenin gozunc ı~ oo progrnm, sa· ,·en'den pare" ,. 

uzun yemek salonunda, rııslı bir kadın· ıı~ 
Vu"cutla b. ı t 0 r·1· " • "I" haııııamı~.tı. O bü}Ü)ordu, bense ihıi· at 22.30 a ar.5 • ır eş ı ı ırse, .. aıma o um la iki erkeğin günde iki kere ran yana • 
meydana gelir; Hayat bir insanın ı:clmcsi, kötü bir ıecrubcyJi: önümüz- )arlı} ordum. Sana tekrar ederim hiİ; 18.03 radyo dans !eri. ıJI 
diğer bir benzeriyle tam bir surette de-ki yemel<lere güçlükle dokunabili· kimse bir şeyden ıüphelenmi)ordu. Bak orkestrası :?2.4:! dnns ır. 
imtizacından doia.r. hte aıkın asıl }'Or, bakikt düJüncelerimizi saklamağa daha ileri gitmeden sana bu ev ,·azi)e· 18 :ıo tası! heyeti ti <Pl.) 
eseri budur. matuf bahi<ler hakkında görüşüyorduk. tini izah etmek !hım geldi. <Evle ve Ferah· 22 551 

Ö od (So Ak t l ) 23.00 kaPaıııe imek ~ere olan M arie Ang~llgı,ıc'. By me~buri birleJmeler harici e bet· nu var) n ae ı · 



15/12/1911 

~rk cephesinde 1Tasarruf haftasının 
Almanların 

kayıpları 
3 üncü günü 

( Başı 1 inci sayfada ) 
mışıır. B. Fuat Sirmcn, tas.ırrufun bu· 
gunkü dün)a durumu karşısındaki ha· 
yati chemiycıi uzerinde durdukcan son 
ra, cümhuriycı > ıllarıo<la ka\ u)ııığuınuz 
ikııs.ıı alanındaki scli~ımi nnlaımı, \'C 

~ozlcrinc şo}lc dcum cınıişıir : 

GUNUN EN MOHtM KİTAT'LARI 
ı942 senesine mah.~us 

T AKVlMl RAGIB 
Fiyatı 45 kurUI 

ömcr Rıza Do~ruı 

HERODOT TARİHi 
Şerhli terC'ilme 

Birinci ~Ut fiyatı 3 Ura 
GallP Kt'mall Söylıımczo~ıu 

J APONYA ve JAPONLAR 
Coğrafi ve siyasi Japonya 

2 l'llt tlyn tı S lira 

Kanaat Kitabevi 
M. Hitler'in son nutkunu 
neıre devam ediyoruz Yarının ne doğuracUBI bili nemi) e - 1111111111111U11111111111111111 1111 

Alman devlet reısı B. Hitlcr'in 
tVel.ld gun Rayştag'da Almanya'nın 
:Sirleşık Amcrıka ya karljı harp ilanı 
dolayıslyle söylediğı nutkun bir kıs
llıını da b:ıgUn koyuyoruz. 

B. Hıtlcr sozlcrıne tQyle devam 
ttınıştir : 

Alman kayıpları 
Führer bundan sonra kayıplar -

dan bnhsetmlo ve §Öyle demı§tir 
22 haz.irandan 1 llkklnuna kadar 

alınan ordusu 153.773 ölU, 563,082 
l'arah ve 81.191 kayıp kaydetmış -
tir. 

Hava kuvetlerlmlz 3.231 ö!U, 8453 
3'ara1ı ve 2.028 kayıp kaydetml§ -
lerdir. 

Donanmamız 310 ölU, 232 yaralı 
:.e 115 kayıp kaydetmlııtir. 
Şu hale göre alman ku\•etıerlnin 

topyekQn zayiatı 162.314 ölU, S717G7 
>"ara.11 ve 33.334 kayıptan ibarettir. 

Ve gene bu rakrunlsrıı göre, ö!U -.e Yaralı olarak zayiatımız umumt 
harpta Somme meydan muharebe -
lllnde verdiğimiz zayiatın iki mis -
linden biraz fazla ve kayıp olarak 
da gene mezkOr muhart'bede vcrdi
tlmiz zayiatın yansından biraz 
:OokRandır. 

ceği ı,-ibi harp dııınd.ı bulunan nııllct· 
ler dahi discrlcri gibı ekonomi b.ıkı -
mından harp hali )'ll~.ımaktadırl.u, Ci 
hanın darı tarafını s.ıran atcJle bcrııher 
)'Oksuzluk )er yer açlık H scfaleı kap. 
lamakıadır. .Memlckcılcr arası serbcsı 
mı.inakale }olları k.ıranmı~ milleıler ara· 
sanda ticarcı muh.ıdclcsi hemen hem~n 
imkansız hale Belmış 'e>a pek mahdut 
bır mikdar.ı inhı ıu eınıı$tir. Bu muba· 
dele de ancak mal \ermek sureıirle 
nıumkun ol.1bilnıckıedir. Haııiı mılleı· 
!er çok defa daha ıi)ade muhtaç olduk. 
!arı bir malı hariçıcn ıc<lıırik edebilmek 
için bazan sene kendi ihıi):ı~ları ol.ın 
mallardan ~ermek nıcd:ıuri}ctınde knl
makıadırl.u. Cniri.ılüyor ki hu şarılnr 
alıında harp dı~ında bulunan menılc • 
keder dahi kendi kendine )eımek zoru 
kar~uındadırlar." 

B. Fuat Sirmcn, hukümeıin bu yol· 
da aldığı ıedbirleri nnlaıarak dcmi~ıir 
ki: 

Sebze fiyatla rı · 
Belediye Reisliğinden : 

-< 15 İlkkAnun ıı:ın )--

Cinsi ve me~tl 

Ispanak (Muhtelifl 
Lahana (Muhtelif) 
Pırasa \Muhtelif) 
Yc-relması (Ankara) 
Keı·eviz (Bursa) 

ıs 

6 
9 
6 

15 
Patıı.teı, sarı ı Ürgtip) 11 
P<ıtutrs beyaz ( ÜrgUp) 8 
Kab:ık (Tarsus) 
Karnıbahar (Tarsus) 

32 
ıs 

Ayşe fasulye (.Mersın) 30 
Çalı fasulye {Mersin) 30 
Barbunya .. !Mersin) 30 
Dom:ıtes (:Mersin) 17 
Yuvarlak 

" -ı:ı • 
ı:"" " ~-
" E .. "' ti N 
~< 

25 
9 

13 
{) 

22 
l~ 

11 
40 
27 
40 
40 
40 
24 

Patlıcan (Mersin) 22 28 
!{ıırn so~an (Muhtelif ı 7 !'> 10 
111111111111111111111111111111111111 

Düzeltme 

U L U S 

200 adet ispirto varili 
alınacak 

As. Fab. Saun Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (344S) lira 

olan 200 adet ispirto varili askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca S. 1. 1942 
pazartesi güniı sanı 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız -
dır. Kati teminat (S16) lira (7S) ku-
ru5tur. (9314) 19263 

2000 adet bükme ispit 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli { 000) lira 

olan 2000 adet bükme ispit askeri 
fabrikalar umum müdürliığiı merkez 
satın alma komisyonunca 12. ı. 1942 
pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız
dır. Kati teminat ( 1200) liradır. 

(9318) 19264 

4 kalem ağaç vidası 
alınacak 

As. F'ııb. Satın Al. Ko ı111n: 
Tahr.ıln ,.<lllen bl!<lell (80001 llrıı o -

!tın dort kalrm a~nc vlt111&1 askeri fab
rlkıılar umum mUı1Urlüıhl m~rke:ı: sa -
tın nimi\ komisyonunca 5. 1. l!l.12 ııa· 
:1:artesl 2Unü snat 15 te ıııızarlıkln lha· 
le eclllect'ktlr. Şartname parasızdır. Ka
ti teminat Cl200ı llra<tır. 

(9169ı 19267 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
Eskllehlr Sn. AL Ko. <lan: 
ı - 40 ton .sı{:ır eu kapalı zart u

sullylo eksiltmeye konmustur. llk te • 
mınnt 1380 lira ihalesi 22. 12.194l pa-

rtcsı ı;:Un!l saat 15 te Esklıchlr Sa. 
Al. Ko. <la yapılacaktır. Evııat ve sarı
lar her ı:Un Ko. da ırörUIUr. Istıık,IJerln 
belll ııün ve saatten bir saat eve! tek
lif mektuplarını Ko. na vt>nrt'lcrı. Bu 
saatten 5onra verllen mek•uplar kabul 
edilmez. C~> 1SS27 

Sığır et i alrnacak 
Esklachlr Sa. Al. Ko. <lan: 
ı - 40 ton sıw eti kap!!. u zart u -

sul!Yle eksiltmeye konmuıtur. 11.k temi
nat 18$0 lira thalesl 7.!. 12. 1941 pazar
tesi .:unu saat 15 te Eskişehir Sa. Al 
Ko. da yapılacaktır Evsaf ve sarı~ar 
her ı:Un Ko. da ı.ı:'örUlür. l&tcklllertn 
tıt'lll .:Un ve saatten bir saat evci tek· 
ııt mektuplarını Ko na \'Crmeı"n nıı 

saatten sonra verilen mektuplar kıı :>ul 
e<lllmcz (8890> U!~:ı 

O dun alınacak 
Avcılar Sa. AL Ko t1an: 
ı - Kapalı zarı usu.iyi& 2000 ton 

odun alınacaktır MuhRmmrn !>edeli 40 
nın llra olup muvakkat teminat 8000 
llradır Eks.ıtme :l3 12 941 salı ııünU 

31 kalem makap alınacak sııal 14 te K Çekmecenin A\'Cllar kÖ· 

As. Fab Satın Al Ko <lan· yUndekı Sa Al Ko da yapı\aeaktır 
Tahmin edllım bedeli 1 ll200ı lira j Şıırtnamcsı ner ıılın Ko da ııorülUr 

olan 31 kalem nakkap askert fabrika- Mektupla müracaat olunursa cevap \'C

lar umum mU<tUrlutU mt'rke:ı: sııtın rıllr Eksiltmeye ı,ıırak edeC't'klcrın ti· 
ıılma komls>onunC'a 7 l 1942 eanam . caret oda6ındn muka>yet ve nı· tşlerfe 

ha ırUn!i saat 14 te pazıırlıkla lhıılc c- tştlı:ıu etmlı; olaraktır bteklllcrln llel· 

t!llerekllr. Şartname parasızdır. Killi il ırUn ve saaııcn bir saat evci tckllt 
teminat 1680 liradır. (9170) 19268 mektuııınrını Ko na \'ermelert 

·~ı 1&;30 

44 kalem hadde silindir i 
Kuru ot aiınacak 

Patates alınacak 
lzmlt Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Uç taksitte teslim edilmek 

urt!Yle 150.000 kilo ı:ıııı.aıa l:apal.ı zart 
usulü ııe ıatı:ı alınacaktır. Mu
hammen bedeli 22500 lira ilk tt'ml
mlnat 1688 liradır. Ekslltmt'si 20.12. 
041 cumartesi günü s:ıat 10 da lz.mlt 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(9107) 19073 

Kaplıca alınacak 

!zmtı Sa. Al Ro. dan : 
1 - lJç taksitte teslim cdilmt'k 

şartlylc 243 bin kllo kaplıca açık ek
siltme llc alınacaktır. Muhammen 
bedeli 17010 lira ilk teminat 1276 
lira eksiltmesi 23. 12. 941 salı ı:Unü 
saat 15 t.c İzmit Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. lstcklılerin Ko. na müra-
caatlarL (910!l) 1!!074 

~eşitli sebze alınacak 
Merkez Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60.000 kilo pırasa G0,000 kı

lo lahana 30,000 kilo ısrıınak kapalı 
zarfla <'k~ıltmc.ve konacaktır. Laha
nanın muhammen bc:d""lı 6600 pıra
sanın muhammen bedeli 6000 ve ıs

panot:ın muhammen bNlell 48 :ıo .ı
ra dır. Snrtnamq. Gelibolu Sa. Al Ko. 
da ıtörul!ir. !halesi 25. 12. 941 p('r -
ŞC'mbe s:Onü saat 15.30 da G('l bolu 
Sa. Al. Ko. da .v pılacaktır. 'Tem.nal 
miktarı lahananın 495, lira pıra a -
nın 45ü lira, ve ıspanat: n 350 lira -
dır. tstt'klllcrın bUtJn evraklarlyle 
birlikte tt'klif·mt'ktuplannı ihale sa
aUnden bir s:<ıat ('Vt'I Ko. nn vt'rmc-
lerl. C!ll28> 19084 

Zeytinyağı alınacak 

Balıkcsır Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kılosuna bır lıra tahmin 

cdılcn 20 ton zcytın yaı:ı pazarlıkla 
sarın alınacaktır. Eksıltmcsi 23.12 
941 saat 16 da Bahkcsır ~a. Al. Ko. 

- 5 

Ekmek alınacak 
Kırıkkale Sıı. Al Ko. d n: 
1 Kırıkkale eanat mt'kteblntn lh· 

tıyncı ıcın ISUl74 kilo elı:ınck zs. 12 941 
pcrıen:bc gijnü saat lG da kapalı zarf 
usull~ e a ınac'lktır. Huhrunmen htıde-

11 16496 lira 75 kurustur. Uk teminat 
olan 1237 lira 27 kurnsu K Kale As. 
Fn. muhasehccllik vezneııtnıı yatırarak 

mukabilinde alac-ıık arı makh.ızln be
raber tekl t m ktuplannı muayyen va
kitten b'r saat <"Vt'l Kınkkale mektt'p 
Sa. Al. Ko. na vcnneıcrı. 

(923i) 19183 

Nakil işleri 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
l - 3 ve 3,30 kilometre arasında 

2000 ton erzak yem ve mnhrukat 
nakli kapalı zarf usulu ile munaka
saya konmuştur. Munakasası 2. ı. 

942 cuma SJnu saat 16 da Erzurum 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham
men bedeli 44,000 lira olup ılk temi
nat 3300 liradır. Şartnamesi her gun 
Ko. da gorulur. İsteklilerin belli gun 
ve saatten bir saat eve! teklif mek
tuplarını Ko. na vermeleri 

(9262> 192İ8 

Toz şeker alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan ı 
1 30 ton toz şeker kapalı zarf 

usulu ile eksiltmeye konacaktır. Mu
hammen bedclı 15600 liradır. Şart -
name merkez Sa. Al. Ko. da ve An.
kara _ İstanbul Lv. amirliklerinde 
tetkik crlilir. 

2 - İhal si 2S. 12. 941 perşembe 
gunu saat 16 da merke:r. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
1170 liradır. İsteklilerin belli gun ve 
saatten bir saat eve! teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. 

(9270) 19224 

Kömür alınacak 
S"limiyc Sa. Al. Ko. dan ' 'F'lllırer nutkuna !J6yle devam et

:rntıstir : 

Amerika meıeleJJi 
Şimdl benl bırakın da §U öteki 

dıinyayıı. kar§ı vazıyet alayım. O 
dunyıı. ki mUmesslll olan adıı.m, mll
letıer ve oskerler karlar ve buzlar 
İçinde doğtlııUrlerken kendisi ocak
bll§ında maharetle konu§mak iti -
3'1ldındadır. O adam ki b'J harbin 
bll§hca suçlusudur. 

''Tcdhirlcri cand.ın hcnimsi)crek ve 
onun cırafında rahıi \alan mud.ıfauına 
Çağrıldığımız zaman oldugu gibı sım· 
sıkı ıoplanarak çalı~maklı ·ımız \C bu 
)Oida her birimizin ıizuimizc du~an 
u.zifC) i ı.ınıamcn >aıım.ıklığımız li · 
zamdır. Kadını crkl'gİ, kıiı;üğıl, hu)'Uı::u 
rcfrik edilmeksizin ı.ırlada, fahrik.ıda, , 
e' inde çalış.ın ayırr cdılmcksiTiıı hepi
miz daha fazla )cıişıirmc>• daha fozla 1 
yapma}'! kendimize bir 'aı.ın ~ıızifcsi 
bilmeli) iz. Ga)'rctlcrinıizin fazla verim· 
li olması için de bo~ zamaııl~rınıızı dai· 
ma kıymeılcndirmc)İ ıahsi \Uİ)et \'c 
kahili)ctimize giirc en rnndım:ııılı ola · 
ca)iımız sahalarda çıılışnu) ı asla ihmal 
eımcmcli)iz. A>nı zamanda uiz yurdu- \i 

muzun emniyeti için tuzbinlercc gen· 
cin istih al sahasından lınarıık huduı • 1 
!arın muhafuasına memur edilmesi ne· 
ıiccsi hasıl olan hosluğıın da doldurul· 
m:ısı llzımdır. Gene du~unmcli> iz ki 
yurdumuza karşı hariçıen gclchilccck her 
hangi hir tehlike ve tcca\'Ule ka r~ı ha -
:ur 'e mucehhez hulunmaklı.i::ımız icap 
etmckıedir. Hunun için de\ lcıçe ~e bü· 
ıün menılcekıçe ihıirar olunan hü)iık 

masraflnrı da çok çalışarak kapamak 

Uşak'ta Müflis Şayak 
Fabrikası Türk Ano -
nim Şirketi Meclisi İda
resinden : 

l yolluk ve hadde aksamı 
alrnacak 

l As Fnb . .Satın Al. Kn dan· 

[ 
Tnhmın edilen ı-ıeııeıı < l43400ı llrn 

olan 14 kalem hadde slllndırl, yolluk 
ve hadde aksamı askeri fabrikalar ıı -

Yassıviran s~. Al. Ko. dan 
ı Mukavele şcraıtı ve evsaf ve d.a yapılacaktır. Kati temın~t _3000 

taksnlerı dahilınde 3714 ton balye !ıra evsaf ve şeraıtı gnrmck ıstıyen
halındc kuru ot kapalı zarfla ıs. 12 lcr her gün Ko. na muracaat cdcbi-
941 perşembe gi.ınü saat 13 tc Ha • j lırlcr. Taliplcrın belli saatte Ko. na 
dımkoy • Yassıviran Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (9138) 19087 

1 Kapalı zarf usulu ile eksiltml-
ye konulan 600 ton kok veya somıi
kok kcimürune tRlip ı;ıkmadığından 
yeniden aynı evsaf ve şartlar dahi -
tinde bir ay zarfında pazarlrkla satın 
alınacaktır. 

11139 do. bir aralık Polonya. hU -
kunıeunın makul bir hal ıruretıne 
)'anaıımıı.yı cıddl olarak duı.ıundugu
tıe hUkmedılml§tl. 

.Eıu aracıa uııu hatırlatmak istc
tinı, Polonya ılo yupılıw bUtUn mu-
21Lkereıerde polon)alılardıw cveıcc 
.ı\lrnanya )n uıt ulun lit.ı)leı·dcn ıaz
la hıç bır ey istcmcuık. Bunıı. mu
kabu uınumı harp•cn önce Alman
)'a'ya a1t bır çok ııoylerdcn feragat 
ttnua bulunuyorduk. Ve i§to o cs
~aıardo. idi ki tnm bir S'Jlh içinde 
)'ll§arken ve bir ko.ç o.y ıçtnde al -
l?ıaıı ırkından 62.000 ki§l l'olonyn
l!a feci bır §ekılde öldUrUlmU§ttir. 
l:ıığer mılletler kendi enıruyctlcrlnl 
hattıı. yabancı kıtalarda aradıkla -
rı bir zamanda Almanya kendı hu
clutıarında böyle bir vazıyethı cıe -
"&tnına itiraz etmek bunun izale-
1.inl istemek ve kendi emniyetini 
korumak hakkına malik değil mly-
1!.i, Almanyıı'nın bu hakkı itırnz gö
t\Uilr mu idi ? 

Vaktaki ağUstos ayı içinde Po
loııya·nın to.vrı, İngiltcrc'nln 
"erdiği hudutsuz garanti snycıılndc 
tllııden güne ııertletımlyc bqladı. 
.\lrnan hUkUmetl, Polonya'ya, ne 
tlbı şartlar nltındıı mUznkcreltre 
tırışebilcceğlni bildiren bir teklifi 
töııderdl ve bundan a)Tıca tngıl • 
ttre bUyUk clçlllğini haberdar• etti. 

Fuhrer, bu teklıfleri harfiyen ha
lırlatmış ve en muhim noktanın Al
l:ı.an ıchri olan Dantzig'in Alman -
ta'ya avdeti ıle sozde koridor sayı
"'n toprakların Alrnanya'ya ve· 
tilıncsi mi, yoJ-_.ı Polonya'ya mı 
bırakılması lazı .ıgcleceğini karar -
!aştırmak için bu arazide millctlcr
trası bir komisyonun murakabesi al
lıııda bir plebisit yapılması tc§kil 
tttigini soylemiııtır. Polonya limanı 
Cd;ynıa ıchri bu pelebi6itten hariç 
bıra.ıcııacaktı. Bu plebisit bir scnc
!l~n evci ynpılmıyncaktı. Plebisite 
li.bi ar:zi Polonya'ya verildigi tak
dirde, Almanya:ya, bu topraklardan 
~'Sen bir transit bölgesi tahsis edi
ccckti. Aksi netice elde cdildi{;i 

ttkdirde ise, Polonya'yn bir traljfit 
l2ııııtakası ayrılacaktı. Koridor Al -
llıaııya•ya verilecek olursa Polonya 
~c bır ahali mübadelesi yapılması , 
~rpiş edilmişti. Dantzig ile Gdy- 1 

~ııı. &adcce birer ticaret ıchri olarak 

znrurctı 'ardır." 

B. ı:uat Sirmcn, fakir, zcnBin büıün 
yurlla$1arın ellcrindrki her şe) i esir • 
.geycrck \C sakınarak kullanm.ıl.ırı li -

30. ,11. 941 tarihli Ulus ı:aze-
tcsln<te lnllıar t'den n ssedarlnr 
toplantısına a t ll!lnımızrl.ı top. 
la~tı ırünJ 22 12. 041 yazılacak 

)erde ) anlışlıkl:ı 22 11. 9U ola
rak ~azılm14tır. Toplantı ırunU
nun C.?2 12 941) de olduf:unu 
düzeltir "e lllın t•derlz. s:;oo 

MAıı_MARA ÜSSPBHRAI 
.; 

Sığır eti i lônı 
Marmara CssUbnhrl K. satın Alma 

mum mUrtUrl!ıtti merkez satın alma 
komısyonunca 9. ı. 942 ruma ı;Unlı sa-
r l~ tc pazarlıkla ihale edllcccktlr 
Şartname 7 lira l7 kuruştur. Kati le 

mlnat (1Gbl0) llrat1ır. (91711 19269 

İki liste muhteviyatı çelik 
te l halat alınacak 

yapılacaktır. Muhammen bedeli 24141 
·hra dır. İlk teminat 1810 lira S7 ku
ruştur. İsteklilerin belli iın ve sat
ten bir saat evci teklif mektupları
nı Ko. na vermclcrı. (8957) 18 26 

Yağ ve pirinç alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: l - Kııpnlı nrt usulu ile 8460 kilo 
Tahmin edilen bc<lell (2500ı lira o- zeytin >aı::ı ile 62550 kilo pirine satın 

lan askeri fabrikalar umum müdürlü - alınacaktır. Zcylln yaı::ın muhammen 
tü merkez satın alma komls>onuncn tıcdcll 5922 llrıı. olup mu\'akknt temi • 
12 1.1942 p:,zartcsl ırtinlı saat 15 te nat 445 liradır. lhalcsı 25. 12. 941 111· 
pıı:ı:nrlıkln ihale erlllcc-ektlr. Şartname at 15 tc >nPılacaktır. rırıncln muham
parıısır.dır. Kati teminat (S75ı liradır men be<lcll 3064950 kuruıtur. llfuvak -

(9317) 19313 

MuQ:ln Sa. Al. Ko dan : 

ld - 1 d · · k' Komisyonundan: zam O uı.;unu un atmış ve Cffil)tır ·ı; 3 kalem Sert maden 
"Bilhassa menılccktıc hulunınt)an 1 - Tahmln olunan umum bedeli 

kat teminat 2249 llraılır. Ihalesı a~nı 

ııün &aat 16 da yapılacaktır. lstckllle
• ı •. lhl\le sar.tınrten bir saat evci tekllt 
mektuplarını Ko. na vermeleri. veya kaii nıikdarda )ctı,ıirilmesi ,.c >a· 2!1200 liradan ibaret 78.000 kllo aı~ır kalemiyle 5 kalem yaylık 

pılması imkanı olmadıgından dolayı eti kapalı zart usullylc ckslltmcye ko- çelik t el alınacak 
l · · k ı · · d ı nuımuıtur. 

~::r~:::z ~:~~:r~n i~~~l~~~·~;:·~a~a 01ıü: 2 - Ekslltmcsl 22 blrlnelkAnun 941 As. Fnb. Satın Al. Ko. dan: 

(9032) 1 998 

ük Pazartesi ~unıı saat 16 da lzmlt'te Tl!r- Tnhmln e<Ulen be<le11 <~> lira >.. bir ıasarruf zihniyeti) le harı:keı el· • Izrn' L A sa Al Ko da • 
mekli<'imiz lizımdır. 'En xenginimizden snne kapıııın<lakl komisyon blnuın<la. olan yukarı<tn yazılı 3 kalem sert ma - ır v. . . . 1 . J n35. 000 

Sadeyağı alınacak 

~ den kalemleriyle 5 kalem ya)lık cellk l - Kapalı zarf usu ü le . en fakirimiıe kadar hepimiz o kadar ta· yapılaeaıttır. 
( ,, . s _ Muvakkat tt'mlnatı 2190 lira o- tel askert tatırlkalar u.'Iıum mlldürUH':Q kilo sade yağı eksiltmeye konmuı • 

arru lıı 1 uu;ı." Jup .... rtnam<taı 146 kuru• mu1<abt11nııo ·me!1cez satin aıınır komlayonunca 23. tur. Beher kilosunun 174 kurut he-
B. Fuat Sırmen hundan wnra ihti· komlsyon<lan alınabilir. 12. 941 aalı :ıı::Unü saat 14 tc pazarlıkla ı;a.blyle muhammen bedel tutan 

)açıan fazla mal almanın zararlarını an· 4 _ Eksiltmeye ııtırtık edecek ı.tek- ihale c<lllcccktlr. Şartname (2) Ura 60900 lira olup muvakkat teminat 
!atmış 'e sözlerini ŞÔ)le hiıirnıi,rir: ıııertn 2490 sayılı kanunun ıstedltl u _ t73) kuruatur. KaU teminat (SS50) ıı- 4295 liradır. Evsaf ve şerait her ~n 

"Şahsi endişe ile vc>a mcnfnaı kay- caret vesikalarını yukanda yazılı temi- radır. (9315) 19314 Ko. da ı:örülür. Eklilltme ve ihalesi 
ı;ısı ile bugünkü ihıi)acımızın Ü~tünde nnUarlyle birlikte tanzim e<teceklerl 24-12-941 ca~amba ~nü saat 16 dıı. 
hiı;- bir mal alnıam.ılı)ız, Bunun aksine tekllt mektuplarını belli gün ve saatten Dosyasına bağlı 4 kıta lzmlr Lv. A. Sa. AL Ko. da yapıla-
harckcı, ı;cnişledigi t.ıkdirdc memleket· tam bir saat evcllne kadar komisyon listede yazılı rayba, pafta caktır. lsteklllerln mezkiir gün ve 
ıc varlık içinde }okluk )ııraıır "e >urdun baekanlııtına vermcıerL saatten bir saat evel teklif mektup. 
ikıısadi nizıınıı bozulur. Umumi ihti}aç (lOSôl-9051> 19062 erkek ve modul frezeler lnrını Ko. na vermeleri. <8869> 19023 
ale>hine olarak bir malın münfcriı ve alınacak 
mahduı ~ajtıslar elinde \Clc,ki ralnız ASKERİ FABRiKALAR As. Fah. ~atın Al. Ko. dan: 
kendi şah~i ihıi)ııçları için olsun top • Tahmin e<lllen bedeli (21.000) ıırıı 
lannuuı daima memtcket için zararlı olan .vukarıda yazılı rrezeler ukerı 
neıice veriri, kıılık, hıı)aı pah.ılılığı hep 500 ton Ergani konvanter fabrikalar umum mUdUrlU~Q merkez 
bundan doğar. Mal sıoku ancak onu bakırı alınacak 
ihti)acı nisbetindc halka da!lııacak 'c· 
recek dc,Jeı ıeşkilatı ''C)·a şahular elin
de bulundukça bü)'ük kı}met arzeder. 
Ve memlckeıin iktuadi niz.ıımının te
minatını teşkil eder. Mcmlckcı davala· 
rında daima şahsi endişenin ve men· 
flaatin üminde kalmış 'e hu)'iık bir ol· 
sunluk .göstermiş (>lan halkımızın bu· 
günün bu mühim dlusında da a)'tlı şe
kilde harckeı edereğinc ve hükümd 
tedbirleri )anında kendisine du$cn va -
ı.ifcyi de tamamen )'aparnk içinde bu -
lunduğumuz nıiiıki 1 jarrların yenilere· 
ğine ve hu rnreıle aziz yurdumuzun )&· 

rına daha 5ağl,ım, dnha zinde hir ~ekil· 
de kavıı~acağına innnımız vardır. 

satın alma komisyonunca 9. l. 942 eu· 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı ma ~n!l saat 14 te pazarlıkla ihale 

UL US Sinemasmda 
Sa>ın halkın tazın ra~bctl 

<lolayıslyle son bir 
ııUn daha 

Tahmin edilen bedeli (32SOOO) li- edilecektir. Şartname parasızdır. Katı 
ra olan SOO ton Ergani konvanter teminat (3150) liradır. (9:!03> 19330 
bakırı askeri fabrikalar umum nıiı -
dürlügti merkez satın alma komis -
yonunca 17. ız. 941 ~arıamba günü 
saat 15 te paza.clıkla ihale edilecek
tir. Şartname (16) lira (2S) kuru&
tur. Kati teminat (33SOO) liradır. 

(9113> 19202 

Dosyasına bağlı 2 kıta 
listede yazılı testereler 

alınacak 
As. Fah. Satın Alma Ko. dan : 
Tahmin edilen hedeli (4500) lira O· 

lan doHasına bağlı iki kıta listede }a
_:.ılı tcsıercler Askel"İ Fabrikalar Umum 
Müdurlüğü .Merkez Satın Alma Ko -
misyonunca 2·1·942 cuma günü .saat 15 
te pazarlıkla ihale cdilecekıir. Şartname 
parasızdır. Kaıi teminat (675) lira • 
dır. (9219) 19206 

250 kilo 3.5 Mm. kutrunda 
yaylık çelik tel alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeU (1700) Ura o

lan .vukan<ta yazılı yaylık cellk tel as
keri tabrlknlar umum müdUr!U:U mer
kez satın alına komisyonunca 15.1.1942 
pcrıembe ııilnU saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasızdır. 

Katı teminat (255) liradır. 

(9304) 19331 

Dosyasına bağlı üç kıta 
listede yazılı takım 
çelikleri alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. <tan: 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 23.000 kilo sade yağı kapalı 

zar! usulU ile eksiltmeye konmuştur. 
Sartnamt>sl komlS)·onumuzda ve An
kara, Istanbul Lv. Amirlikleri Sa. 
Al. Ko. larlyle Urfa, Diyarbakır, Af
yon belediyelerinde mevcutur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-12-941 
Per&embe gfinü saat 16 da Sa. Al. 
Ko. da yapılacakur. 

3 - 23.000 kilo sade yağının <a
lınacak % 25 fazlaslyle beraber> mu
hammen tutan 48775 lira ve llk t~ 
mlnat 3665 lira 63 kurustur. tstekll
lerln ilk temlnatlarlyle bel11 giln ve 
santtı>n bir saat eve! teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. (9019) 19023 

Çeşitli makine yağları 
alınacak 

f ,t, Şişli Sa. Al. Ko. dan: 

1 tlacak ve Hela yarımadası, asker-

:1tten tecrit edilmili bölge mahiye • M E M N u I s K 1llıi muhafaza edecekti. 1-\ 
d '• Polonya gibi ehcmiyctsiz bir .:> 

10 adet sertlik ölçme 
tezgahına mahsus elmas 

alınacak 

Talunln edilen bedeli Cl23.000) ıırn 

olan yukarı& yazılı takun cel!klerı 

aııkert fabrikalar umum mU<IUrJ!l#ll 
merkez sııun alma komtsronunea 9.1. 
942 cuma ~nü saat 14.30 <la pazarlık· 
la ihale e<lllcecktlr. Şartname (6) lira 
(25) kuruştur. KaU teminat (15000) 

1 - Kapalı zarf usuliyle 300 ton 
be02in. 300 ton moıorin, 100 ıon ıno· 
tör )'lifi ve 550 ton makine )ıığı mü· 
nakasaya konmuştur. İhalesi 22.12.941 
pazartesi ı;ünü saat 14 ıe )ııpılacıktır. 
Muvakkat teminaı 1'523 liradır. Ta. 
lirılcrin ınektuplannı ihale saatinden 
bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

(9508) 19031 

Koyun eti alrnaı:ak 
Eskliehlr Sa, Al. Ko. dan: 1 tvletın nasıl olup da bu gibi tek· B- -

~fleri bir çırpıda reddetmek cürc- utun kalplerd~ a$kl ll 
1111i göstPrebildiitine gelince : Bu - a t e ş 1 n i · · • 
!~· Varşova'da hariciye nazırlı{;ın - Bütün gönüllerd~ buselerin 
"<!. bulunan vesikalar insana hayret h e Y e c a n ı n ı .. • 
:erebilecek bir surette izah etmek- Bütün varlıklarda inkisarın 
tdir. Bir tek adam, Polonya'yı mıı- ıstırabını canlandıran 
~Vemette teşci ederek her tiırlii büyük /ilm.-
•ıııaşrna im.kanını ortad:ın kaldır - ARTİSTLER 
~alt için, bı.itün nüfuzunu şeytani 1 DOROTHY LAMOUR 
'fıır vicdansızlıkla istimal .~tmişt~r: ı AKİM TAMlROFF 
~ 0lonya'nın Vaıington b!iy~k .. elçı~ı 
0ııt Potoki'nin Varşova hukumetı- JOHN H OW ARD 

ıı, gönderdigi raporlar, bir tek a - AYRICA 
~ll'ıla onun idare ettiği kuvctlcri~ HARP OKULUNDA 
~·ilci cihan harbinin mesuliyctinı 

0 
ltdıklannı korkunç bir çıplaklıkla Seanıılnr 
~laya koyan vrsikalardır. 14.30 • 16.80 • 18.30 ve 21 de 

r ' lierseyden cvel. uzun tarihinde GECE İÇİN Yl!:IıLERİNİZİ 
~11t'.diyc kadar ne Amerika'ya, ne de KAP.ATINIZ. 
ı:11disinc asla fenalrk yapmamış o- a.-,•• •• Telefon: 6294 
~ ıı bir memlekete karşı bu adamın --------------

As. Fab. Satın Al. Ko. dan ı 
Tahmin bedeli (600) li ra olan yu

karıda yazılı 10 arlet sertlik ölçme 
tezgli.hına mahsus elmas askeri fab
rikalar umum müt'lürlüğü merkez sa
tm alma komisyonunca 2. 1. 942 cu
ma giinü saat 14 le pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Ka
ti teminat (90) liradır. 

(9220) 19207 

llra<lır. · (9303) 19332 

Karaağaç ve kontpli.k 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. <lan: 
2250 aı1et 2,1x1.2!> X 0.012 metre eba

dında karaa~ııc veya beyaz kontrplak 
1250 a<lct 2,1Xı,23X0,00S metre e

badında karaatac \'cyn beyaz kontr
pltık alınacak. 

12 ve S mm. kalınlıklarında verlle
mcdltl takdirde a<tellert iki misli ola
rak 6 veya 4 mm. kalınlıklannda olabl· 
lir. 

3 kalem ve ceman 5 ton 
oksijen demir kaynak t eli 

alınacak Tahmln edilen bedeli (21.000) lira 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı olan yukan<la yazılı karaab'I: veya 
Tahmin edilen bedeli (2SOO) lira beyaz kontrp!Ak askeri fabrikalar u

olan yukarıda yazılı 3 kalem ve mum mti<IUrül~U mttkcz ıatın alına 
ccman S ton oksijen demir kaynak kpmbyonunca 14. l. 942 carınmba ırti· 
teli askeri fabrikalar umum müdür- n!l saat 14 ie pazarlıkla ihale etilleeek· 
lü(:ü merkez satın alma komisyonun- ur. Şartname parasızdır. Katı teminat 
ca 2. 1. 942 cuma günü saat 14,30 da (3100) llra<lır. (9306) 19333 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna-'rbllıti sebeplerle bu derece mütaas

tıı anc bir kin bcsliyebildiğini so -
.!turmak lazımdır. 

işbirliği yapmalarına inhisar etmiıı- mc parasızdır. Kati t eminat (375) 150 adet ·300 kiloluk 
tir ki bu da blitun Amerika ve bil- liradır. (9221) 19208 grafit pota, 100 adet 150 
hassa Amerika Birleşik Devletleri 

ı - 12500 kilo koyun eti kapalı 
zarf usu!U ile eksiltmeye konmu&
tur. E ksiltme 25-12-1941 perısembe 
gQnü saat 15 tl' Eskl$ehlr Sa. Al. 
Ko. na yapı lacaktır. İlk teminat 703 
lira 13 kurustur. İsteklilerin temi
nat ve teklif mektuplarını belli sa
atten bir saat evel Ko. na verme
ler!. Şerait ve evsaf Ko. da görülür. 
Postadaki gcclkmeler kabul edil-
ml'z. <9094> 19039 

Buğday öğüttürülecek 
310 Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Bandırma ve Balıkesll'Oe 4000 

ton bufday öğütülmesi kapalı zarf 
usuıu lle eksiltmeye konmu$tur. 

Muha.mtru!n bl'nrll 24980 liradır. 
Muvakkat teminat 13704 liradır. 

2 - İhalesi 23-12-941 salı günQ 
saat ıs da Gellbolu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da gö
rillür. lsteklller ln belli ~ün ve saat
ten bir saat evel teklif melctuplan
nı Ko. na vermeleri. C9104> 19047 

Zeytinyağı alınacak 
Balrkcsır Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beher kilosuna bir !ıra fıyat 

tahmın edılcn 20 ton zeytın ya.,ı pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Eksiltmcsı 
23-12-941 salı gunu saat ıs tc Balı 
kcsır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Kati teminat 3000 liradır. Evsaf ve 
ııartlar her gun Ko. da görülur. Ta
liplcrın belli saatte Ko. na müraca-
atları. (9140) 19089 

Bidon alınacak 
Topane Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Beher adedine 70 Ura rırnt t:ıh

mln edilen 700, 7:::.0 adet y nl benzin 
bidonu 2U.12. OU cuma ı;LnU saat lG 
da kapalı zarc usuıtylc s::ıtın aıınacak· 

tır. Sartnnmcsı her ~n Ko da ıroroJ.Ur. 
:Muhammen bcdell 52500 lira olup ilk 
teminat SS73 ı.ra<tır. Isteklllerln ıx-.ıı 
ı:!ln ve aaattcn bir ıaat evci tC'kll[ 
mektuplarını Jö'ındıklı Sa. AL Ko. na 
vermcıert. (9203) 19172 

Sığır eti alınacak 
Kınkkale Sa. Al. Ko. <tan. 
1 - Kırıl{kale sanat mektebinin !h -

tlyacı ıoın 24764 kilo sıtır eti 2612941 
cuma .:UnU saat 16 <in kapalı ?.art usu
ltyle alınacaktır. lsteklllerln 1 k temi· 
nallan olan 650 lira 05 kUrusu K. Ka
le As. Fab. muhasebccıııtınc )atırnrak 
mukabilinde alacakları mnkbuzııı bC'ra
ber tekllt mektuplannı muayyen vakit
ten hlr ıaat evcl mektep sıı. al. ko. na 
vermeleri. Muhammen bedeli 6667 ıırn 

40 ı:uruıtur. (9232) 19176 

Koyun eti alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kırıkkale sanat mektebinin lh· 

tlYaeı ıcın 6100 k.ıo koyun eu 26.12 041 

cuma :ıı::Unti sıınt 15 le acık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen bedt'll 3030 ıı

ra olup kati teminat 22S lira 75 ku· 
ruıtur. Teminat K. kale As. Fab mu
haıebeelll'k VC7.nesıne ~atırarak muka
blltn<le alncaklan mnkbuzlarlyle bııra· 

bcr K. Kale Sn. Al. Ko. na müracaat -
ları. (9232) 19181 

Çe§itli yiyecek alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kırıkkale sanat mektebi ihti

yacı iı;in 6 kalem ya5 sebze 2S. 12. 
~41 Perıeır.be ıünü saat ıs tc kapalı 
zarf usıılü ile alınacaktır. İstekli -
lcrin ilk teminatları olan 376 lira SO 
kuruşu Kırıkkale As. Fa. muhasebe
cilik vc:.nednc yatırarak mukabilin
de alacak!::rı ınakbuzla beraber tek
lif mcktu11larrnı muayyen vakitten 
bir saat evci Kırıkkale Sa. Al. Ko. 
vermeleri. (9233) 

Cinsi 
Kuru soğan 
Pır.ısa 
Lahna 
Patates 
İspanak 
K ereviz 

19182 

Miktarı Muhammen B. 
Kilo Lira Kr. 

6SOO 650 00 
8SOO 76S 00 
9SOO sss 00 

10000 12SO 00 
10000 1250 00 

1000 2SO 00 

5020 00 

Evsaf ve şartlar her gün Ko. d a 
gorulur. Muvakkat teminat 1170 lira 
olup pazarl•ğa işıirak edeceklerin 
S limiye Sa. Al. Ko. na muracaatla-
n. (9333) 19279 

Fasulye ve nohut alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Kapalı zarfla alınacak olaıı 
120 ton kuru fasulye ıle 60 ton no
huda talıp çıkmadıgından 8. 12. 1941 
itibaren bir ay içınde . 1. 942 tari
hine kadar pazarlıkla alınacaktır • 
Fasulyenın muhnmmc:ı bedeli 28800 
lira olup muvakkat teminat 2160 li
radır. Nohudun bedeli 12,000 lira o
lup muvakkat teminat 900 liradır. ls
teklilcrın her gun İskenderun Sa. AL 
Ko. na müracaatları. (933S) 19281 

Buğday kırdınlacak 
lskcnd rul" Sa Al Ko dan· 
1 - 1033 ton bu~day kı d ıması pa

z rlıt:ı Hl 12 941 cuma ırunu saat 14 
te lsk nı1 run Al Ko da )apılacak
tır. Tahm n hed il M 32 1 rıı 50 kuruı 
olup mu\' ıkkat tı-mlnat 4067 J ra 40 
kuruftur. Şartnamesi her &'iln Ko da 
2or~lür. (ll33nJ 19283 

Sığır eti alınacak 
Çanak ı S Al. Ko. dnn: 
1 - Oc part: de v kapalı zıırt usu

ltyle s ~ır t'tl eks!ltmeyc kc,nuınıu&tur. 
Beheri 35 000 kilodur. B r kilosunun 
tııhmln bed il 50 .kuruş' ır lhalrsl 
17. 12. 941 c ra mba ırOnü saat 15 t e 
ayrı ayrı ) nı> lacaktır Tal plenn temi
nat m kbazlarble leklıt zartıannı lhıı
le s at nd n b r s11:ıt eveı Canakkııle 
As. l 37 sa Al Ko nıı makbuz muka
hll.ndc v rmelc Postad ki ı:etlkme -
lcr kabul cct.ımez. (9343) 19289 

Kuru fasulye alınacak 
lıL Şişli Sa Al Ktı dan: 
l - Pazarı ki lrıQ ton kuru fasul

ye satın al nacaktır. Evsaf ve husus1 
aaruar Ko da ı: lilr B hf'r klloııu -
nun muhammen bN!ell 26 kuruştur. 

lhalrsı rn ı:ı 041 cum11 ırun!l saat 10 
<la yapılaC'llktır. Tallplrrln kati temi -
nallarlyle Kn na mUrııc auarı. 

(93 ') 19323 

Nohut alınacak 
lst. ş sll sa. Al Kn ı1an· 
1 - razarl kiti ıon ton nohut saım 

alına('a k ır. EHa f Vl'bus ısı ıa rtııı r Ko. 
dil ı: rtııur. R tıer k IO!lu.,un m ham -
mt'n bedeli 2" ku ş UI'. lhale5 19 ı:ı. 

941 Mıma ırUnQ saııt 14 te YAPılıı.raktır. 
Tııllııl('rtn kati temtnııUıırlylc Ko na 
mQracantları. (9359) 19324 

Saman alınacak 
Ist. Si ll Sa At. Ko dıın. 

1 - Pazıırlıkla 100 ton sam11n alı -
nal'nktır Evsaf ve husuB'I ınrtlar ve 
tcııllm mahıılll Ko. ı1a ı:örtılü l'.l ötrenl· 
lrblllr. Bıılyntı olarak bl'her k !osunun 
muhıınımen bedC'U 5 klfruıtur. Ihaıesı 
19. 12. 941 runın gUnU saat l!'i te ;vapı
lal'nkıır. Taliplerin temınıı.Uarlyle Ko. 
na mQraC'aıı\ları. (9364> 19326 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
İzmit Satın Alma Komısyonundan : 
l - Atllğlda miktarı yazılı dört kalem erzak pıu:arhkla alınacaktır. 

Pazarlığı 18-12-1941 perşembe günü sant 16 da yapılacaktır. Evsaf ve 
şartname her gUn Ko.da görUIUr. Tıı!iplC'rın kati tcmınatlarlyle Ko.na mU-
racaauarı. (9353) 19322 

:Miktarı .Muhammen bC'dcli Kati teminat 
Cinsi 
Nohut 
Kuru 
fasulye 
Pirinç 
Sadcya~ 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
50.000 12.500 l 7S 

50 000 
75.7:10 
16.000 

Bulgur 

14 000 
33.750 

.,:;. 000 

• ve saıre 

2100 
6062 60 
4200 

ah nacak 
İzmit Satın Alma Komlayonundan : ı . Almanya'nın Amcrika'ya karsı 

ı~ıp ettiği hattı harekete karşı SÖY-
l tbilecck şeyler şunlardır : 

~ - Almanya her iki Amerika kı
~~lllda hiçbir zaman mlistemlekc 
bu ı.?i olmaırıı$ ~men hemen tek 
ııı ~lık devlettir. Bundan başka Al
lıı,aıı;ya bu kıtada hcrhanbi bir siyasi 
1lı illiyet de göstermiş dcgildir. A
ııı~{1ka knasındaki, Alman faaliyet~ 
tit ~onlarca Almanın hicret ederek 

için çok faydalı olmuştur. 10 takım yılankavi freze kiloluk grafit pota 
2- A merika Birleııik Devletleri- hortumu alınacak alınacak 

nin doğuıı ve tekamül safhalarını As. Fab. satın Alma Ko. dan: As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
teşkil eden bir tarih devresinde A l- Tahmin edilen bedeli (3000) lira o- Tahmin c<lllen bedeli (24.000) Ura 

Odun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. da n : 
1 - Evsaf ve ısartn.amesfnde ya

zılı olduğu vechlle 856,000 kilo odun 
acık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli 12840 lira mu -
vakkat teminat 963 Ur a eksiltmesi 
22. l2. 941 pa zartesi günQ saat 15 
te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak -

A.şntıda miktarı yazılı Uç kalem <'rzakn talip çıkmndığından pazarlı~t 
18-12-1941 gUnU tekrar yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ko.da 1;örülUr. 
İstekl1lerln mezkQr glin ve s:ıatte kati teminatlariyle Kona müracaat -
ları. (9360) l9325 

1ilcterl memleketlerin ahalisiyle 

manya bu memlekete karfı hiçbir lan yukan<la yazılı 10 takım .>'llıınkavı olan yukanda yazılı i:raflt POta askert 
zaman menfi veya düşmanca bir du- !reze hortumu nsker1 fat>rlkalar umum fabrikalar umum m!ldQrJQ~ merkez 
rum almamış, bilakis, evlitlarındnn m!ldU:·ıütu merkez s;ıtın alma k.Jınls· satın alma komlsYonunea 22.12. 941 
birçoğu kanlarını dökerek Amerika yonunca 5.1.942 pazartesi günü saat 
Birleşik Devletlerinin miidafaasma 14.30 da pazarlıkla ı~ıc edllcrektlr. 
iştirak etimştir. 1 Sartntımc parasızdır. KaU teminat 450 

(Sonu yarın) liradır. .(9218) l92:SS 

pazartesi ır!lnU saat 11 de ııazarlıkla 
lhııle Mllecclct.lr. Şartname parasız<tır. 
Kati teminat 13600) liradır. 

.(9307}. l933t tır. (9100). 19072 

Cine! 
Bulgur 
Odun 
kömürü 
Zeytin 
Yalı 

:M.ikt an :Muhammen Bed. Kati teminat İhale gün aaat 
Kilo Lira Lira Kr. 
75.000 18.750 2 12 50 18-12-1941 16 

100.000 6.000 900 18-12-1941 16 

10.000 · ıo.ooo ]fi()() 18-12-1941 16 
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= -- -- -A Jteri muallim ahnacak ---- ------ --
illi Müdafaa Vekaletinden:~ -- -: 1 - Askeri liselerle orta okullar için aşağıdaki E 

: şartları taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri mual - E 
: Hm sınıfına naklolunacaklardır. İsteklilerin aşağı - E 
: da yazılı vesikaları birer dilekçe ile 15 - ikincikanun : 

_ 1942 tarihine kadar Ankara' da M. M. V. Askeri Li - E 
: sc!er Müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdır. : 

--

E a) 1455 No.lu Askeri memurlar kanununda yazılı E 
: şartları haiz olmak, : 

_ b) Üniversite veya fakültelerin öğretmenlik yap- § 
: mıya salahiyetli şubelerinden mzun olmak, : 

--
---------------
----

c) Yedek subaylık vazifesini yapmış olmak, E 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 tan yukarı olma - E 

mak. --
e) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına nak- = 

le. elverişli olmak (Askeri heyeti sıhiye raporu ile : 

i:ı ğlanır.) : 

f) En az on beş sene hizmet edeceğini taahhüt E 
etmek. --

2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır --a) Tasdikli okul diploması sureti, -
b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 

c) Hüsnühal kağıdı. 
-----

d) Tam teşkiUi As. heyeti sıhiyeden sağlı~ raporu. : 

e) Noterlikce musaddak ve on beş sene hizıneti : = kabul edeceğfne dair taahhüt senedi. : 

f) Fotoğraflı hal tercümesi. 5 -- 3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer vekalet - E 
_ ler emrinde müstahdem bulunanların evel emirde E = mensup oldukları vekaletlerin muvafakatlarrnı ala- E 
- rak bu muvafakatnameyi kağıtlarına iliştirmeleri : 
- lazımdır. : 

--

: 4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacakların : 

: di~er devlet dairelerinde maaşla geçen hizmet müd- : 

: detleri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. : 

: 5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça mua- : 

_ dil oldukları subaylar gibi yapılır. § 
: NOT: Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya öğ - : 

: ::?tmenine ihtiyacımız olmadığından bu 'Zümreler E = icin müracaat olunmaması. (9324) 19312 : 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M Vekaleti Hava Müsteşarlığından: 

Hnva Mu teşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktör maki· 
nısti vr m ydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

V rıl erk Ucret miktarlan yapılacak imtihanda göııterecekle
r: ehllyrte göre 50 - 120 lira arasındadır. Taliplerin dılekleriyle 
Hava M teşarlır;-ına müracaatları. (9310) 19247 

Her nevı ölçü satan ve kullananların 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Üzerinde 1940 damgasını taşıyan bütün ölçüle

rin ilan edilecek tarihte muayenesi yapılacağın
dan 1-1-1942 tarihinden 31-1-1942 tarihine kadar 

eJlerinde ölçü bulunanların bunların cinsini, mik

tarrnı, boylarını ve çeker~ni bildirir bey anname 

ile Belediye Ayar Memurluğuna müracaatları la

zımdır. Aksi takdirde ceza görecekleri ilan olu

nur. ( 9323) 19266 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

ANKARA BELEDiYESİ 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Beledtyeslnden: 

1 - ne coı~.., mu tnhdcmını ıctn 

yaptınlacak ccman (249) caket ve pan· 
tol on ve (2 ı.!l) adet kasket ile (141) 

c: ft tozh.;k 'c (349) adet palto on bcs 
ı:On m d etle ve kapalı zart 
ekıı.!lm~ konulmuştur. 

2 - llluh mmen bedelleri 
(9729) lira (f)()) kuruıtur. 

usuUy!c 

cemnn 

___ ,. _____ _ 
İşçi alınacak 

Gazmaske Fabrika.•n MU • 
dUrlU@nden : 

Fabrikamız için okur ya • 
zar erkek İ§çi alınacaktır. 

isteklilerin Mamak'ta fab
rika mildilrlilğUne müracaat -
ları. 5716 

Satılık çiftlik 

MALİYE VEKALETİ Milli Müdafaa Vekaleti M. M. V. DENiZ S. Al. Ko. 
ra 1!5 ıruruıtur. 1 Geçit köprüsü imla işi 

2 - Pazarlıtı 22.12.941. pazartesi ı Devlet Dcmlı'}'ollnn Sa Al. Ko. daJSI 
stınü ıaat 11 dedir. Taliplerin 118 11 • ı Devlet demtryoUarınca >·apunlac&l 
r&lık kaU temlıı.atlıı.rf)'le birllltte Ko. U&J'da!'Paaa eecıt kuı;>rüitl 1ml!l ve h&• 
na müraca.atlan. Kesit raııoru Ko. da tLr 161 \iapalı zart usullylt v vahidi 
her stın röMllür. (9299) l9il8 tf)'at Uzerlnden ekslllmeye ko~ueıur. 

Matbaacılara Battaniye alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Xo. dan: 

Kumaş alınacak 
M • .M. V. Deniz Merkez Satın Alna 

Kom IBYon undan: 

Köhne ayakkabı satışı 
ı - Bu işin muhammen bedeli 30121 

liradır. 

Maliye VekAletlnden: Seherine tahmin edilen fıyab 1209 
l - % 5 yedekleriyle beraber bin lk1 yilz dokuz kurus olan 10.000 a· 

67200 adet tahvilin baskısı 2490 nu- det battanlYe kapalı ıarna monakasa
maralı kanunun 41 lncl madedslnin ya konmuıtur. lhaleııl 23. 12. 941 ıalı 
C fıkrası mucıblnce açık ekslltmey.e· ~nu ıaat 11 dedir. tik teminatı 7295 
konulmu&tur. liradır. Evıaf ve ıartnamesl 605 kuruş 

2 - Muhammen baskı Ucretl 3300 mukabilinde M. M. v. satın alma ko-

Beher melreslnln tahmin edilen be· 
deli 170 kuruş olan 34-000 metre haki 
l$ başılık kumaşın pazarlık ekaııtmesl 

16. 12. 041 tarihine rasUıyan salı ~nu 

saat 11 de Ankarada !it. !it. V. binasın· 
dakl komlsyonumu7.da icra edilecektir. 

Ankara Lv. A. 5a. Al. Ko. dan: 2 - 1ııteklller bu !fe alt ıart.naın• 

Arttırma ile 1600 cltt köhne totln ve sair evrakı devlet dcmlryollarının 
55 çf!t köhne yemeni 1~ cltt köhne çiz- Ankara ve Ha)darpa$a vezneler ndeP 
me aatııacaktır. Pazorlıl!'ı 19. 12. 941 eu- 151 kurut mukabilinde alabilirler. 

llradır misyonundan altnablllr. tsteklllerfn ka· 289 l.."Urus mukablllndc eartnameslnl 
almak lstlyenlerln her ı:Un ve eksilt • 
meye glrmek • l.!tlyenlerln de S2W lira· 
!ık kaU teminat \'e kanuni belgeleriy
le blrllkte belli ııün ve eaa tte komisyo-

ma &ilnü aut 10 dadır. 3 - Eksiltme 5. ı 912 tarlhlnd pa· 

3 - Muvakkat teminatı 247,5 11- nunı teklif mektuplannı ihale ııUn ve 
radır. saaUnden en az bir ıaat evellne kadar 

Bu eşyayı E'Qrmek lstlyenler komls- zartesl •Unü saat 16 da Ankaradıı de\1• 
yondan her ı:ün malümat alabilirler. Jet dl'mll')'olları ;ı:o! dalres nde m rıccı 

4 - Eksiltmesi :.ı0-12-941 cumar- komlayona vermeleri. (9041) 19056 (9300) 19319 birinci komisyonunca ;ı;apılacaktır. 

tes! gtlnU saat 11 de Levazım Mü -
dlir!U,!;ünde mtıtrsekkil eksiltme ko- Saka arabası yaptırılacak 
mlsyonunca yapılacaktır. 

na mtiracaatları. (0276) 19ZT1 Yemek takımları 
alrnacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

4 - Eksiltmeye glrebllmek ıcın J!• 

tcklllerln tckllt mektuplnrlyle birlikti 
uııı:ırta yazılı teminat ve \t11alkl a>111 
ı:ün ı;aat 15 e kadar komisyon rc.31111• 5 - Sartnamesi Ankara'da Mall

ye Veklıletl Levazım Mildürlüğiinde, 
tstanbul'da Dolmabahı;ede Maliye 
Veklletl evrakı matbua ambarında 
&;örUleb!lir. 

111. M VekAleU Sa. Al. Ko. dan 
Müteahhit n.mı heııabınıı. !!00 Ad. 

fıcılı saka arabası yaptırılacaktır. A -
rabalann dlnııll ve tekerlek demiri 

ASKERLiK iŞLERi aıaf:Kla cins ve mlktarı ne vcnneıerl Ulzımdır. 
a) 2259.08 llralrk muvakkat 

Pazarlıkla 

yazılı 12 kalem malzeme satın alına-
nat, 

6 - tıteklllerin 2490 numaralı ka
nunun 2 \'e 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgeler ve muvakkat teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektu
b!yle blrllk"'te tayin olunan gün ve 
ıaatte komisyona m!iracıtatlan. 

Vekfıletten verllecektır. Btr arabaya 
fıcıslyle beraber 60 ıtra fiyat tahmin 
edllml&tlr. Muvakkat temınatı 900 lira· 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

caktır. 
İhalesi 11'ı. 12. 941 perscmbe ııilnü b) 2190 sayılı kanunun tayin etti~ 

aaat 14 t~lr. Tallplerln tahak1tuk e - vesikalar. <9269> 1D3Z7 

<9085) 19037 

Ayakkabı alınacak 
Maliye Vekaletinden ı 

1 - Vekalet müstahdemini ıı;ın 
178 çift vıdala iskarpin açık eksilt
me usulivle sa:ın alınacaktır. 

2 - Muham:nen bedeli 1958 lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 146 lira 85 
1rnruştur. 

4 - Eksiltme 2. 1 942 cuma ~
,;i ••a• 14 tt' ı .. voı7ı'TI .,,;ı~ı:.ı •;"'''.,de 

müteşekkil eksiltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

5 - Numune ve şartnamesi leva . 
zım müdürlüğunde görulebilir. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 iı!'lcÜ maddelerindeki belge • 
!er muvakkat temina: makbuzu ve • 
ya banka kefalet mektubiyle birlikte 
tayin cıluna- gün ve <1ııatte komiwo-
na müracaatları. (9343) ı 9287 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilanı 
:-;afıa VekAletlnden: 
1 - Eksfltmeye konulan it: lltallye 

Vektıletlnln muhtelit ıervl!ilcrlnde ya. 
pılaeak sabit dolap ve kUtlıpane lale. 
rldlr. 

Kesit bedeli: (7406.00) liradır. 

2 - Eksiltme 23. 12. 941 salı ı;:ünü 
saat 15 tc l'atıa \'ekAletl yapı \'e imar 
işleri eksiltme komisyonu oda11nda a
cık ekıılltme uıullyle yııpılacaktır. 

' 3 - EksUtme ıartnamesl ve bun:ı 
mtite!errı evrak yapı ve imar lılerı re
lsllf:lnde gl5rUleblllr. 

dır. !\"Omunesl ve eartnamesl komls· 
)'onda her &iln ı:örUJeblllr. lhalesl acık 
eksiltme ile 17. 12. 941 carıamba ı:ünli 

saat 15 tedlr. 
Talip olanların Ko. na mUra<'aaUan. 

IP."319) 193.'il; 

M. M. V. Hava Sa. A. Ko. 

Yapı işleri 
lll. 1\1, v . Ha\'a .::.a. Al. Ko. c.an· 
ı - Muayyen •un ve saatte ıallbı 

1 - Emniyet umum müdürlüğü bi
rinci şubesindeki adresinde bulunmı
yan ve Ankara emniyetin.de olmadı
ğı anlaşılan yedek Top. Teğmeni 328 
doğum Kadıköylü Sezai 48368 Fah
rettin Akkutlu talim vazifesi almış
tır. Her nerPde bulunuyorsa bulundu
ğu yerin şubesine ve Ankara'da i~e 
şubemize derhal lüzumu müracaatı 
ilan olunur. (9326> 19273 

338 doğumlu olanlara 

Ankara Yabancı Askerlik Şub,sln· 
den. 

· Yapılacak ilk ve son yoklam'l 'ıır'ı cıKmıyan ,.;auerıue 7c»ll lira :.ııı Ku 1 
ruı kesil oedelll in aaL ı.ı teı.rur ırn · i hazırlık olmak Uzere Ankara !cinde ,.e 
ııaıı zarı usuııyıe eKsııımc)c ı.unuımuı· köylerinde oturan 33;: dotumıu ;yahan· 
tur. ihalesi 17. l:!. 941 careamo.. .:unu cılnnn 15 llkkAnun en pazartesi ıtO • 
saat ltı da Ankarada na\'a .. aıın aım... nünden ltlharen ll"Umıtrtest ve pazAr 
1<omısyonunda >upııaca,;:tır. llk tcmı ı · J?llnlerl harfe nlmak üzereı her e'ın 
natı :5190 Ura :>7 kuru&tur. Sartnamesı ö::le>e kadar kayıt muameleleri yapı · 
39~ li:uruı mukabllınue Komls>ondan a· j ıaeıtktır :.ıezkOr dotumluların taytn 
ıınatıllll'. isteklilerin ıhaıe saatındcn edllen ı: nlerde nufuı r."zdanları ve ı
blr saat eveltne kadaı kanuni ıeklll kamet ,·cslkalarlyle birlikte fUbf'ye ıre· 
mo•tupıarını ı.omls:>-ona \'ermeırrı ıerek kayıtlarını ynptırmaları llAn nlu· 

lSS71) 1884~ nur t935:?l 19291 

Yapı isleri 
:.ı. M. v. Ha\'R Sa. Al. Ko. dan: ft ıkara Lv. Amirliği 

Kösele alınacak 
Anknra I,\'. A. Sa. ,\(, Ko. dan: 

decek ttyat üzerinden kanuni teminat· 
larlyle Ko. na mUracaatları. :-<Umunesl 
her ırun Ko. da eörü!Ur. (9301) 

Miktarı 

22 
110 

25 
110 
110 
340 

cinsi 
sürahi 
su barda~ı 

tu7JUk 
kaıık 

bıı;ak 

yemek taba~ı 

peı;ete 22 
110 

22 
110 
110 

70 

cay b'1rda::ı komplo 
tl'I nihale 
catal 
corba taba tı 
Met. masa orU.lsU 

19320 

~ ce1'it mRsa alınacak 
Ankara l.v. A. !';a. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla aıatıda cins ve mlktan 

yazılı ile kalem malzeme satın aıma

caktır. 

Pazarlılh 22.12.9-U pazartesi eUnil 
saat 14.30 dadır. Tııllplerln teklif ede· 
reklerf fiyat Uzerfn<len kanuni teminat· 
ıarlyle komls»ona müracaatları. Kroki
si krımlsyonda her ı:Un •öriileblllr. 

Adet cinsi 
3 o::retmen masası 

30 >emek sırası 

15 yemek muası 
(9302) 1!!321 

Münakasa ibtali 
Ankara Lv. A Sa. Al Ko. dan: 
1 - l, !5, 10,1!5 ' 12/941 tarihlerinde 

ı - 4303 lira 4~ kuruş oedell kesltll 
Ankara eıvarında tnıaat açık ekslltme
H konulmu5tur. 11.all'SI 17. 12. U4ı çar
ıamba •Unu saat 11 de Ankarada hava 
&atın alma komls>onunda >·apılacaktır. 

ilk temlnau 31:.ı lira 76 kuruştur. Şart· 

namesi !:?2 kı.ru& mukabilinde komıs -
yondan alınablllr. lsteklllerln muayyen 
eUn \'e saatte komls:>-onda bulunmaları. 

(8907 > lSSM 

1 - Kapalı zarf U>ulü ile 10 ton 
ıahan kösek'i satın alınacaktır. Beher 
kilomna tahmin edilen fiyat 525 ku 
ruş muhammen bedeli 52.500 lira ilk 
tcminaıı 387'; liradır. 

2 _ İhalc~i !6-ıı·9~I ,alı sa~ı 11 llfın edilerek kavalı zarna alınacak o-
dedir. Taliplerin ıeklif mekıuplarını lan 5 ton siyah vakcte ile 3 ton ham 
ihaleden bir saat evci Kn. na ,·ermcle- deriden ynlnı7. ham derinin ihalesinden 
ri ,arıtır. Sarın:ı.mesi her ı;ün 163 kuru) sarfı nnznr edlldlf:I IU'm olunur. 

iş elbiselik kumaş alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Yetmiş bin metre hava rcnı;I 

Is elbiselik kumaş pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen becleli 40 
bın lira olup kati teminatı <7350> 

mukabilinde Ktr.' da alınabilir. (8865) <9337
> 19333 

18907 

Koyun eti alınacak 
DEVLET DEMIRYOLLARl 

liradır. Pazarlığı 17-12-941 çarşamba Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
~ünü saat 10.30 da Ankara'dn Hava 1 - Kapalı zarf usullyle 200 ton Kalay alrnacak 

4 - Ekslltmeye 8'1rebllmek 
teklllerln (55S.45J beı >11Z elll 
kırk beı kurusluk muvakkat 
vermeleri lfizımdır. 

Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: !cin Is. Satın AJ:na Komisyonunda yapıla- koyun cU alınacaktır. Rehcr kilosuna 
beı lira caktır. Şartrıame·t her glln komls- tahmin edilen flyatı 60 kuruı olup mu- Muhammen bedeli (3l000) otuz bir 
teminat ~:onda i:Örülebllir. lsteklilerln ihale hammen bedeli 120.000 lira ve !lk te· bin beş yQz lira olan 7000 kilo kalay 
19146 saatinde komisyonda bulunmaları. mlnatı 7250 liradır. 20 lklnclkfinun 19·12 salı ııtinü ıa:ıt lG 

\9205) 19236 :;ı _ thalesı lS. 12. 941 saat 1~ tedlr. da kopalı zart usullyle Ankarnıla ikin· 
Taliplerin tekllt mektuplarını lhaleden el isletme mUdUrlUğU b!nasındn satın 

Yazlık elbiselik alınacak bir saat eveı Ko. na vermeleri. şartna· alınacaktır. 
Nafıa Veklletlnden: M.M. v. Hava Sa. Al. Ko. cıan: me altı Ura mukabilinde komisyondan Bu lae &lrmek lstlyenlerln (2362.50) 
Ek&llbneye konulan Jı : 1 _ <BS.OOOJ metre ha\•a rengi yaz- her ~iln alınab.Jtr. (8SG6> lS90.S iki bin uc >'tlZ: al mıs iki llrıı elli kunııı 
1 - Aydın su isleri dorduncil ıuoe lık elbiselik kumaı pazarlıkla aatın a. 1aat 15 e kadar ikinci lılctme komıs-

müd\ırlUCU mıntuası da.hl\lnd~ ~azil- lınacaktır. Muhammen bedeli 115.600 Vaketa ve deri alınacak yon reı~ııcıne vermeleri ltızımdır. 

Çeıitli su işleri in?aatı • 

VlLAYETLER 

Elektrik işleri 
Kars C. H. P. Vil5.ye. ldarc Hef' 

eti Reisliğinden ı 
Eksiltmeye konulan iş , Kart 

Halkevi bina~ının elektrik tesisatı 
ilii 11. 12. 941 tarihinden itibarell 
15 &"Un müddetle açık eksiltme11 

konulmuştur. 
1 - Keşif bedeli 7550.90 liradır. 
2 - İhalesi 26. 12. 941 cuma güııU 

saat 15 da Kars C. P. H. Vilayet 
idare heyetinde toplanacak komiı • 
yonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı S66.32 li
radır. 
4- İsteklilerin ihale gününden ilG 

ı:ün evetine kadar vilayete mura • 
caatla vilayet vesika komisyonuo
dan ehliyet vesikası alması ve 941 
yılr ticaret odası vesikasiyle birlikti 
ibraz etmesi şarttır. 

5 - Evrakı musbitesini görmek 
ve anlamak ve pey sürmek istiyen t• 
!iplerin muayyen gün ve saatte C. 
H. P. binasında toplanacak komis • 
yona mlıracaatla hazır bulunmalar! 
illin olunur. 

6 - Bu işe ait fenni evrak Kart 
C H. P. vilayet idare heyeti il• 
Ankara ve İstanbul nafıa müdürluk-
lerinde de görülebilir. 18900 

Seferi itfaiye ekipleri içill 
gerekli malzeme alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden ı 

1 - Seferi itfaiye ekipleri için bet 
adet el tulumbası ve malzemesi sa· 
tın almacnktır. 

2 - Satın alınacak olan beş adet 
el tulumbası ve malzemesınin ınu • 
hammen bedeli 3625 lira olup ııııı
vakkal teminatı 278 liradır. 

3 - İhalesı ilkkllnunun 26 ıncı clt' 
ma günü saat on beşte Adana bele• 
diye dairesindeki belediye encüıne • 
ninde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden evel ,aı+ 
nameyi gôrmek ve muvakkat tcıni • 
natl rını yatırmak ilzcrc Adana bel" 
diye i t faiye amirligine ve ihale gii• 
nü muayyen saatte belediye encüııı~ 
nine müracaatları ilin olunur. 19Z· 

ll · Hon;unlu ovalarının ıulanınası :cin (yil7. on be& bin altı yilz) lira olup .kati Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: Şartnameler parasız olarak Ankara•-
~eslek mcvıcı1nae yapııacak olan reı:tı- teminatı (on dört bin altmıı) liradır. ı - Kapalı zart usullyJe 5 ton •ı· ~ı:c~k~~t:!e:;d~·:ıu~~~::~pns;:;ıt~~: Yol tamiri 
.. tor, ı:alerl, tünel ve ka!'lal ınsaatının PaıarlıCı ıs. 12 941 persem'l>C ~nü yah vaketa ııe 3 ton ham deri alına. caktır. (90J3) 19069 Tokat Nafıa lllüdlirlUtünden: 
ikmali lalerl muhammen kc11t l>edell saat 11 de Ankarada hava ıalın alma eaktır. Ertıaıı - Samsun yolu üzerindeki 9.f' 

vahidi fl)lat esası ıizerJ:'ldcn ı92406·ıı JI. komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 2 - \'aketanın beher kilosuna tah· 910 kllometrc arasında 1441 lira 95 1'
11' 

ra C37J kuruıtur Takım çeligvİ uçları ıJ · her ı.ııııı komisyonda eöriileblllr. İstek· mln edilen tıyat 450 kuruı olup mu- ruş hedell ke,ırıı ml'nfez tamiratı aÇ 

2 - Eksiltme S.1. 942 tarihine rast- lllerln ihale saatinde komisyonda bu- hammen bedeli 22,500 lira ve ilk temi· alrnacak eks.ıtmc)e konulmuıtur. il 
lıyan persembe ı.ıün!l ıaat 15 te Anka· lurunaları. C92S3J 10328 natı 1688 liradır. Devlet Demll')'olları Sa. Al. Ko. dan: 1halesl 24. 12. 941 persembe ,uıı 
rada ıu lılerı relslltl binası lclnde top- 3 - Ham derfnln beher klloıuna tah• Muhammen bedeli (239Sll lira olan saat on belte \'lltı,ı;ct daimi encümenııı· 
lanan su eksiltme k')IT!l.!yonu o lası ... da Haki bez alınacak mın edilen fiyat ı;oo kuruı olup mu- takım celltl uc:ıan :?2. 1. 942 ııcl'8embc de >aııılacaktır. 
kapalı zart usullyle yapılacnktır. M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: hammen bedeli 24.000 lira ve ilk ti!ml· ııünü ıaat ııı te ·kapalı zarf usullyle Taliplerin ihale kanununun hüJ<Uııt' 

3 _ lsteklller, ekıfltmc eartnamcsı. 1 - (Yirmi blnı metre mendilllk natı 1800 liradır. Ankarada ldııre binasında ııatın alına· lerı dalrcslnde ıca eden vcsU<aıar\I> 
muka\'ele proJesl, bayındırlık ıııeı ı hAkl bez pazarlıkla •atın alınacaktır. 4 - Ihalesl 16. 12. 941 ıaat ~ tedlr caktır. ,.e muvakkat temi na th alt makbUzı~; 
aenel urtnamesı. umumt su işleri ten- Muhammen bcdell (on >"edl bin lira) o- Taliplerin tekllt mektuplarını lhaled<"'l. Bu 1$4! ı.ıırmek lsUyenlcrln <1798.!58) rlyle blrl.ıcte mezkQr ı:ünde \lll>-e 
nl ıartnameslyle hususi ve fenni sart· lup kati teminatı (!!550) liradır. Pa· blr saat evci Ko. na vermeleri. Şartn.ı- liralık muvakknt teminat ne kanunun daimi encUmenlne müracaatları ıJJ' 
namelcrl "e proJclerı (46) lfrıt (20) zarlıf:ı ı~. 12. 9U ııeraembe ıunü saat me her s:ün Ko. dan 233 kJrus muku· tayin ettltl veslkalan ve t<'kllrlerlnl olunur. (9312) 1926l 
Jcurus mukabilinde su ıeıerı ı'elsllClnden 11,1:5 te Ankarada hava sabn alma bilinde aıınır. (8S67J 1s~09 aynı &'iln saat 14 e kadar ınımlnon re-
alablllrler. komisyonunda yapılacaktır. Şartname· lıllıtlne vermeleri ltızımdır. Bir kontrolör alınacak 

4 - EkslllmeJıe elrebllmek lcln 1a. ıl her ıılın komlıyonıla ııörU!ehlllr. 1s. Sığır eti alvıacak Şartnameler paruız olarak Ankııra-
1 d k ı d l'I ı l'I ı ı d H d • Kütah)a Vllıl.yetlndcn: 1., teklllerln (40712> lira (58) kuruslu'< teklllerln ihale ıaat n e om syon a Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: L ma zeme a res n en. a>' arpaıa. Vfltıyct için aylık 140 lira oc~ 

muvakkat teminat vcnnesl ve eksilt. bulunmalan. (9284) 19329 1 _ Kapalı zarf uıullyle 300.000 ki· da tcsellOm ve ıevk iCCllf:lndcp daf:ıtı· ,. 
lacaktır. (9081) 19120 bir fbat murakabe kontrolorO ııflP 

menin yapılaca~ı &ünden en az lic ı.ıün 

e\'eJ ellerinde bulunan vestkalarla bir· 
Jikle bir dllckce fle Nafıa Vek.\letlne 
müracaat ederek bu ile mıı.hsuı olmak 

Devlet Orman 1,letmesi -
Matbaacılara 

!o ııtır eU alınacaktır. Beher kilosuna 
tahmln edilen fJyat 40 kuruı olup mu· 
hammen bedeli 120.000 lira ve ilk te · 
mlnatı 7250 llradı~. 

:;ı - ihalesi ıs. 12. 941 saat 11 do • 

İngiliz beziri alınacak 
De\'let DemlryolJarı sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 88.000 cıekscn ae-

eaktır. 

'l'nllplerln istida ile mUracaat etl1l" u• 
si, en ıtz Jıse mezunu olması ve JCP11 

nl evsarı haiz bulunması ltızımdır ı:• 

Taliplerin tnaddUdünde musabll Uzere vesika almaları ve bu \'eslkayı 

ibraz etmeleri ıarttır. dlr. Talh>lerln teklif mektuplarını lhıı.· klz bin) lira olan 40 ton lnır1llz bezir! 
Orman urııum MUdUrlliltO Devlet 24. 12. 941 c:arsamba ııUnli saat 15 te imtihanı > ıpılacaktır. , 0 

Bu müddet içinde vesika talebinde Orman ltlet:rıes1 Revir .Amfrlltlnden: leden bir saat evel Ko. na verıneterl kapalı zarf uıulf)'le Ankarada idare bl· 24 birin lkAnun 1>41 carşamb.ıı &liru 
bulunmıyanlar eksiltmeye ısttrfik ede- Ot"'an davalan ıc:ın •artnamcslne ıarttır. 11A 1 151>' ·•· • nasında satın alınacaktır. v u)etle evrakı mUsbltelerly e 

1
_.d 

mcr.ler. ""re muhtelif ıekll~ 1.850.000 adet fi- 3 - Şartnamesi 6 lira mukablllnde U t ı ı 1 ı•A 1 9Y •" Bu tse ı,ılrmek ısth·enlerln 5650 (bes v cu ey eme er ... n o unur. 
!5 - tsteklllerln tl'kllf mektuplarını ıln basılması pazarlıkla acık ekııtltme- Ko. da her eün alınabilir. (8868) 18910 

1klncl maddede yazılı ıaatten bir ııaat bin altı yijz elli) liralık muvakkat tc · ______________ _./ 3 - Teminatı (7ZIJ lira (74J kuruı· 

tur. 
4 - lhal 1 23. 12 941 salı ı:ilnü saat 

ıı de > pli ~ıııdo.n a:ırtname ve nU· 
munelr!'lnl ıı ırm k lstlyenlerln her ı:ün 

encümen k 1 mıne mürucantlan ve Is· 
teki lrrln d ihale ııtınO olan 23.12.941 
ıalı ııOn s t tam ona kadar 24!'.lO nu· 
maralı kanunun (32) inci maddesi sa· 
rah U ~ e tanzim edecekleri tekllt 
mektup rını bf:leduc dairesinde müte· 
aekkll encumene vermeleri. (9123) 

ye konulmuıtur. K k k l k mtnat ııe kanunun tayin etU~I \'CSlka · 1 
evellne kadar su 1ı1Pr1 relsl!Clne mak • 1 ı M ıı azma, üre a ınaca 1. • Bunların kU:ıUannı darem z a Ye lan ve teklltıerlnl aynı ırun saat 14 e ldrof1·1 pamuk alınaca~ 

4000 davarı idare edecek otlakiye- buz mukabilinde vermeleri !Azımdır. u A k L s Al K d Veklletl kırtasl.Ye ambarından m teah- n ara v. A. • a. · o. an: kadar komisyon relsllt:lne vermeleri IA· 

10076 

ENSTİTÜLER 

İskarpin alrnacak 

Gazi Tcrhi>e Ensıiıüsü .Mudürlü 
ğıindcn : 

ı Okulumuz kız ıalc~~i için 120 
çift iskarpin a,ık eksilıme ile saııo alı· 
o:ıcakıır. 

2 - Muhammen hedeli ( 1560) lira 
ilk ıeminaıı 117 lirndır. 

3 - ihale 26-XJI- ı94ı cuma günu 
saaı ı 5 te Ankara mekıeplcr muhaçcbc· 
ciliğinde rapılacakıır. 

4 - Şarınamesini .ı;örmek istiyenle· 
rin okul id.ırcsine müracaatları. 

(9207) 19204 

OKULLAR 

Paltoluk kumaş alınacak 
Sıyual Bil.ı;ilcr Okulu Mübayaaı 

Komis)onundan : 
150 metre paltoluk kumaş •'1k e:..

silımeye konulmuştur. Eksilıme 27 · 
XII • 941 cuma .ı;ünü saat ı5 te Anka· 
ra mckıeplcr muhascbecıliği binasında 
)apılacaktır. Beher meıre ıçin ıahmin 
edılen fi)at 6 lira 95 kuruştur. İlk le· 
minaı 88 lira 19 kuru~ıur. Kumaş nü • 
munesl 'e şartname her gun mekıcpıc 
görulcbilir. (9 ıss) 1920.; 

si ve 3000 dönıim ziraat edecek ta - Poıttada nlıın ııeclkmeler kabul edil • hldlne teslim edecekUr. 1 - Pazarlıkla 100 adet Ad1 ktlrek- zımdır. Ankara NUmunc Hastanesi a-ft'' 
pulu arazisiyle ceman ZSOOO donüm- mez. (9233) 19337 Tabı \'e lıt:lllk muhammen bedeli 975 le 20 adet Adi kazma satın alınacaktır. Şartnameler ı>arasız olarak Ankara· blpllf:lnden: t 

liik ve Polatlı ile Beylikköprü'ye ya. lfradır. Eksiltme :.ıa. 12. 941 tarlhlne 2 - lhalesl 19.12. 941 cuma ıunU da malzeme dairesinden, llaydarpasada l~lnsl ldrorıı pamuk TUrk kode1Cf
111

, 
DAHiLİYE VEKALETi müsadlf salı ııünU ıaat 15 te Ankara saat 11 dedir. Taliplerin tckllt edecek· tesellüm ve ıcvk ıerıı::tnden da~ıtıla. mu,•afık, miktarı 750 kilo, muhaınfll~ 

kın Kızıllı çiftliii elden satılıktır. 
Talip olanlar Anafartalar caddesin
de mühendis hanında Beypazarlı Fat-
ma Özarslan'a müracaat. 5645 

Kayıp küpe 

Etrafı 10 pırlanta ve ortası ma"'i 
taşlı tek bir ıüt küpe 12. 12. 941 de 
kaybolmu~tur. Bulan A tatürk bulva
rı Ayberk Ap. No. 4 de getirdiği 
takdirde memnun edilecektir. 5715 

ARANIYOR 
Şehirde veya Atatürk Bulva

rı üzerinde Sıhlye Veklletlylc 
Bakanlıklar arasında (5) odalı 
kaloriferli bir ev veya daire 
aranıyor. Bir senelik peşin ve
rıreeektlr. Devir dahi kabul e
ı.11llr. 3722 Telefon numarasına 
müracaat edllmesl. 5658 

KAtıt verici ve cırıık 

ARANIYOR 
Eyi ücret verilmek suretiy

le bir ktığıt v~rlcl ile ayrıca 
sanat öğretilmek üzere okur, 
;o;azar ı:ocuklara ve ıenı:lere iş 
verilecektir. Ankara Belediye 
karşısında ÇAI\'KAYA matbaa· 
sı dlrektörlQğilne müracaat. 

Müsabaka tehiri 

Dahllln Vektlletl Belediyeler tmar 
He»etl Fen Şetlltlnden : 

2. 1. 941 cuma ııUnO ıaat on dörtte 
yapılaca~ evelce llAn edllmlı olan 
Samsun ıehr1 umumi imar pllnı avan 
proJesl müsabakasının ı.ılirülen !Uzum 
üzerine 2 mart 1942 tarihine mUsadlf 
pazartesi ırUnü ıaat on dörde tehir e· 
d!lmle olduC:u llAn olunur. 

(8971) 19024 

ULUS - 23. üncü yıl. - No. 7314 

İmtiyaz sahibi 
İ&kender ARTUN 

Umumi ~eorıyatı İdare Eden 
Yazı İelerı MUdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
MUeasese MUdUrü: Naılt ULUO 
ULUS Basımevi ANKARA 

-< DİKKAT )-
Gazetemıze ıönderllen harnm yazı. 1 
ıar, neeredllsln edllmeıııı s•rı vem. 
mea v• kaybolusundan do~ hiç bir 

meıullyet kabul olunmaz 

onnan umum müdUr!Of:U merkez re· !eri fiyat Ozerfnden kanunl temlnar.la· caktır. (0002) 10125 fiyatı lfra ısso, muvakkat temı.nat ~ 
vır A.mlrllıtlnde toplanacak komisyonda r1yle birlikte sa. Al. Ko. na müracaat- lira 75 kurus, pazarlık ı:unU 26. 12 
yapılacaktır. !arı. <9296> 19316 Hizar tezgahı alınacak cuma eunu saat 15 te . M~ 

Muvakkat teminat> CT5> liradır. İ•· Devlet Deınll')'ollan sa. Al. Ko. dan: 1 - Ankara NUmune hastanesi l" 
teklllerln eartnameyl her ıün Ankara- Elektrik tesisatı Muhammen bedeli 9000 (dokuz bin> ~enesı lhtlJ;ncı tein ;yukarıda cınS " 
da merkez revir A.mlrllQ'inde ve lstan- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: lira olan otomaUk bizar tczııtıhı 25.12. miktarı yazılı 750 k lo ldrorıı pııJll~r 
bul orman cevlrııe müdurli.ıf:Unde ııö · ı - Pazarlıkla elektrik tesisatı yap- 1941 perşembe ııUnü saat 15.30 da ka. eksiltmeye konulmuesa da tallP '

1111 ıf 
reblllrler. tırılacaktır. Kesit bedeli tutan olan palı zart usullyle Ankarada idare blna· etmedllılnden pazarlıkla aıınmnk " 

Eksiltmeye ıılreeeklerln muvakkat 140 lira 30 kuru$tur. ıında aatın alınacaktır. on ı:Un uzatılmıştır. · 
teminatından maada teslim olunacak 2 - Pazarlııtı 19. 12. 941 cuma &11 • Bu !fe ılrmek lstıyenlerln 675 (altı 2 - 1stcklllerln ticaret odası ı:tf,, 
ıcrıı::ıt mukabllı ikinci bir teminat \·ere- nU 11aat 14.80 dadır. Taliplerin 22 lira- yilz yetmlı ~l liralık muvakkat te · kası ve ticaret namına hareket tı1t,. 
ceklerdlr. !ık kııtt temlnaUarlyle birlikte Ko. na mlnat ne kanunun tayin ettlCI veslka - lertn noterlıktcn musaddak vcıcaıe ~ır 

Kanuni lkametelh ve ticari ehliyet mUracnatııuı. Keşif rııı><>ru Ko. da her tarı ve t,...klltlerlnl aynı ııün saat 14.30 a melerllc teminat mektubu veya ınaı: 11 • 
ve ılrkeUerln talebl halinde bunlardan eün ı:örü!Ur. (9297) 19317 kadar ko:nlnon relsllitlno vermeleri zu ile birlikte Ankarıı- Numune tııı~.,· 
!ın&ka 2490 sayılı kanunun üc:Uncü llzımdır. nesinde mOtesekkll komls;ona 111 "4' 
maddesinde yazılı ves1kaları ile birlik· Elektrik tesisatı Şartnameler parasız olarak Ankara- caatıan. Şartname ve listeler her ır 
te yukarıda '1'0eterllen ııün ve saatte Ankara Lv. A. ~ıı. Al. Ko. dan: da malzeme dairesinden, Haydarpaıa'· Ankara Numune h:ıstaneslnde ,c ıJ1l' 
mezkQı kom!syonda hazır bulunma- 1 - Pazarlıkla elektrik t~sısatı yap- da tesellUm ve sevk ıef11f:lnden dal':ıtı· tanbul sıhat mUdOrlill::Onde görül tı 
farı 1Azımdır. (9313> 10262 lırılacaktır. Kesir bedt"ll tutarı 750 ll· lacaktır. (90R4) 19147 (9325) 1!'13.

15 
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YENİ Sinemada 
BUGÜN BU GECE 

Oeanna Durbini unutturan muzaf

fer yıldız ac:ılmamıı ıroncayı yara· 

tan Clorla Jean • Bin& Grosby lle 

tıoraber yarattıktan 

Yıldızlar şarkıs 
Seanslar: 14.30 - 115.30 • 18.SO 

ırece 21 de 

Sıtat: 121!5 te ucuz matine 
ilKAGO YANIYOR 

PARK Sinemasında 
suının bu ııece 

l'!lrk kııhramanlıf:ını ve cıvanmert
ıır:ını canlandıran bUyOk JAheser 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

Bozaılan aarkılarını söyllyen 
?tIONtR NURETTiN 

Selmıının sarkılarını ıöyllyen 

MÜZF.YYEN' SE:-<AR 
Sennslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 
ıece 21 de T•l. 1131 

SUS Sinemasında 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en. ~zel komedi 

taheseri 

Artist namzetleri 
Baı rolJerde: 

Louls Jouvet - cıaude Dauphln 

~anılar: 14 - 16 - 18 ı.ıeoe 20.30 da 

Tel: 3589 

SÜMER Sinemasında 
Ruı:Un 12.15 ten itibaren 

Mevsimin en beyecanh bUyU1' 
maC"Cra filmi 

TEHLİKELİ 

SEYAHAT 
Bııs rollenle: 

Tom Brown - PeııııY Nornn 
Seanslar: 12.15 - 14 30 • 16.SÔ 

lS.30 ı:eee 21 de 
Tel: 3590 


